Kursplan
för kurs på grundnivå
Kandidatuppsats i nationalekonomi
Bachelor's Thesis in Economics

15.0 Högskolepoäng
15.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

EC6902
VT 2015
2012-05-24
2014-09-04
Nationalekonomiska institutionen

Huvudområde:
Fördjupning:

Nationalekonomi
G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av Nationalekonomiska institutionens styrelse 4 september 2014.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs allmän behörighet för studier på grundnivå, samt (1) studier i nationalekonomi
omfattande 30 högskolepoäng på förkunskapsnivå A (Nationalekonomi I) och (2) studier i
nationalekonomi på förkunskapsnivå B (Nationalekonomi II) omfattande 30 högskolepoäng, varav 22,5
högskolepoäng skall bestå av kurserna Intermediate microeconomics 7,5 högskolepoäng, Intermediate
macroeconomics 7,5 högskolepoäng och Empiriska metoder I 7,5 högskolepoäng. Alternativt kan
motsvarande kunskaper ha inhämtats på annat sätt.
Kursens uppläggning
Provkod
690A
690B

Benämning
Kandidatuppsats i nationalekonomi
Opposition och seminarienärvaro

Högskolepoäng
13.5
1.5

Kursens innehåll

Kursen syftar att ge övning i att analysera ekonomiska problem, företrädesvis i anslutning till tidigare lästa
kurser, genom utförandet av en egen undersökning som presenteras skriftligen i form av en uppsats.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• genomföra en med vetenskaplig analysmetod självständig nationalekonomisk undersökning på grundnivå
utan lång tidsutdräkt,
• kritiskt förhålla sig till i undersökningen använt material
• klart disponera och redovisa analysresultaten samt argumentera skriftligen och muntligen för de egna
resultatens giltighet, samt
• analysera och värdera resultatet av andras undersökningar på samma nivå.
Undervisning

Undervisningen sker dels genom föreläsningar och dels genom handledning, som kan ske såväl individuellt
som i grupp. Under kursen har student rätt till minst fem timmars handledning. Handledare utses av
studierektor. Om särskilda skäl och praktiska förutsättningar föreligger kan studierektor medge byte av
handledare. Varje uppsats har två författare. Studierektor kan om särskilda skäl föreligger tillåta
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ensamförfattade uppsatser.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom författandet en uppsats samt försvar på ett offentligt seminarium av denna,
opposition på en annan på ett offentligt seminarium samt genom närvaro på fem uppsatsseminarier.
Oppositionen genomförs gemensamt av uppsatsens författare.
• Studierektorn för grundnivån utfärdar regler för examinationen av seminarienärvaron.
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: För godkänt resultat finns betygen A, B, C,
D och E där A är högst och E är lägst. För underkänt resultat finns F och FX där F är lägre FX.
Betygskriterier uppsats:
• A (Utmärkt): Nyskapande problemval och/eller tolkning. Nya och värdefulla resultat. Mycket övertygande
presentation och argumentation med kritisk distans till undersökningens resultat. Mycket väl tillämpad
nationalekonomisk teori och empiri. God vetenskaplig exakthet. Ingen lång tidsutdräkt i undersökningens
genomförande.
• B (Mycket bra): Intresseveäckande problemval och/eller tolkning. Nya och värdefulla resultat. Övertygande
presentation och argumentation med kritisk distans till undersökningens resultat. Mycket väl tillämpad
nationalekonomisk teori och empiri. God vetenskaplig exakthet. Ingen lång tidsutdräkt i undersökningens
genomförande.
• C (Bra): Frågeställningar, undersökning och analys hänger samman. Delvis nya resultat. Huvudsakligen
övertygande presentation och argumentation med kritisk distans till undersökningens resultat. Väl tillämpad
nationalekonomisk teori och empiri. Vetenskaplig exakthet. Ingen lång tidsutdräkt i undersökningens
genomförande.
• D (Tillfredsställande): Frågeställningar, undersökning och analys hänger samman. Delvis nya resultat men
av begränsat värde. Vissa svagheter i presentation och argumentation. Viss kritisk distans till undersökningens
resultat. Relevant nationalekonomisk teori och empiri. Vetenskaplig exakthet.
• E (Tillräckligt): Frågeställningar, undersökning och analys hänger mestadels samman. Delvis nya resultat
men av begränsat värde. Svag presentation och argumentation med ofullständig kritisk distans till
undersökningens resultat. Huvudsakligen relevant nationalekonomisk teori och empiri.
• FX (Otillräckligt): Studenten uppfyller i princip kraven för E ovan, men har inte beaktat önskemål om en
komplettering av uppsatsen.
• F (Helt otillräckligt): Uppsatsen uppfyller inte kraven för E.
Betygskriterier opposition:
• A (Utmärkt): Mycket noggrann genomgång av annans uppsats. Självständigt genomförd uppgift. Korrekt
bedömning av arbetets starka och svaga sidor. Relevant prioritering av centrala kontra perifera problem i
uppsatsen. Grundlig kontroll av vetenskaplig exakthet genomförd.
• B (Mycket bra): Noggrann genomgång av annans uppsats. Självständigt genomförd uppgift. Huvudsakligen
korrekt bedömning av arbetets starka och svaga sidor. Relevant prioritering av centrala kontra perifera
problem i uppsatsen. Grundlig kontroll av vetenskaplig exakthet genomförd.
• C (Bra): Noggrann genomgång av annans uppsats. Självständigt genomförd uppgift. Tveksamheter i
bedömning av arbetets starka och svaga sidor. Huvudsakligen relevant prioritering av centrala kontra perifera
problem i uppsatsen. Kontroll av vetenskaplig exakthet genomförd.
• D (Tillfredsställande): Korrekt genomgång av annans uppsats. Eventuellt tveksamheter i bedömningen av
arbetets starka och svaga sidor. Viss sammanblandning av centrala kontra perifera problem i uppsatsen.
Kontroll av vetenskaplig exakthet genomförd.
• E (Tillräckligt): Huvudsakligen korrekt genomgång av annans uppsats. Tveksamheter i bedömningen av
arbetets starka och svaga sidor. Sammanblandning av centrala kontra perifera problem i uppsatsen. Kontroll
av vetenskaplig exakthet genomförd.
• FX (Otillräckligt): Studenten uppfyller i princip kraven för E ovan, men har inte beaktat önskemål om en
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komplettering av oppositionen.
• F (Helt otillräckligt): Oppositionen uppfyller inte kraven för E.
Sammanvägning av betyg på hel kurs:
• A (Utmärkt): Seminariedeltagande är genomfört, studenten har tilldelats lägst E på oppositionen och A på
uppsatsen.
• B (Mycket bra): Seminariedeltagande är genomfört, studenten har tilldelats lägst E på oppositionen och B på
uppsatsen.
• C (Bra): Seminariedeltagande är genomfört, studenten har tilldelats lägst E på oppositionen och C på
uppsatsen.
• D (Tillfredsställande): Seminariedeltagande är genomfört, studenten har tilldelats lägst E på oppositionen
och D på uppsatsen.
• E (Tillräcklig): Seminariedeltagande är genomfört, studenten har tilldelats lägst E på oppositionen och E på
uppsatsen.
• FX (Otillräckligt): Seminariedeltagande är genomfört men studenten har tilldelats FX på oppositionen eller
uppsatsen.
• F (Helt otillräckligt): Seminariedeltagande är inte genomfört eller oppositionen har tilldelats betyget F eller
uppsatsen har tilldelats betyget F.
För student som fått betyget FX eller F på ett prov finns inga restriktioner på hur många gånger man får
genomgå prov för att uppnå lägst betyget E.
Övergångsbestämmelser

Om kursen upphör ges möjlighet att examineras på kursen vid tre tillfällen under tre terminer efter det att
kursen upphör.
Begränsningar

Kursen kan inte tas med i examen tillsammans med EC6901 Kandidatuppsats i nationalekonomi, NE3070
Påbyggnadskurs i nationalekonomi 20 poäng, NE3300 Påbyggnadskurs i nationalekonomi på ekonomlinjen
20 poäng, NE3400 Påbyggnadskurs i nationalekonomi för matematik-ekonomilinjen 20 poäng, NE3500
Påbyggnadskurs i samhällskunskap med inriktning mot nationalekonomi 20 poäng, KG8140 Fysisk och
ekonomisk planering med statistik - inriktning nationalekonomi 40 poäng eller EC3000 Nationalekonomi III
30 högskolepoäng.
Kurslitteratur

• Mahmood Arai, Michael Lundholm och Astri Muren, Att genomföra examensarbete i nationalekonomi vid
Stockholms universitet, senaste upplagan, tillgänglig på kurshemsidan.
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