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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Nationalekonomiska institutionens styrelse den 18 december 2014.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Nationalekonomi på grundnivå om minst 60 högskolepoäng (hp), varav minst 30 hp inom
fortsättningskursnivå, samt MA1005 Mathematics, 7,5 hp, EC7110 Microeconomics, 7,5 hp, EC7210
Macroeconomics, 7,5 hp, EC7410 Econometrics 1, 7,5 hp, och EC7411 Econometrics 2, eller motsvarande.
Engelska B/Engelska 6 från gymnasieskolan, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
711A

Benämning
Industriell organisation

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar analytiskt den nationalekonomiska teorin om industriell organisation, i synnerhet
standardmodeller för oligopol- och monopolmarknader, produktdifferentiering, karteller, dominerande
företag, prisdiskriminering, in- och utträde, nätverksekonomier, horisontell och vertikal integration samt
innovation.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
• Förklara relevanta ekonomiska resonemang för de områden av industriell organisation som kursen
innehåller.
• Motivera vilka modeller som är relevanta för att analysera problem inom industriell organisation.
• På ett kompetent sätt genomföra analys och praktiska beräkningar av problem inom industriell organisation.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar där även tid ingår för genomgång av förberedda räkneövningar.
Undervisningsspråk är engelska.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras vid en skriftlig tentamen.
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 än FX.
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Betygskriterier:
* A (Utmärkt): Studenten kan uttömmande och nyanserat förklara relevanta ekonomiska resonemang inom
samtliga under kursen berörda delområden. Studenten kan också för ett givet ekonomiskt problem motivera
vilken/vilka modeller som är relevanta för att analysera problemet, korrekt genomföra analysen samt
diskutera vilka begränsningar som vidlåder denna.
* B (Mycket bra): Studenten kan förklara essensen i relevanta ekonomiska resonemang inom flertalet under
kursen berörda delområden. Studenten kan också på ett givet ekonomiskt problem tillämpa relevanta
ekonomiska modeller samt ha en förståelse för analysens begränsningar.
* C (Bra): Studenten kan förklara huvuddragen i relevanta ekonomiska resonemang inom de flesta under
kursen berörda delområden. Studenten kan också analysera typexempel på ekonomiska problem som berörts
under kursen.
* D (Tillfredsställande): Studenten kan förklara huvuddragen i relevanta ekonomiska resonemang inom
många under kursen berörda delområden. Studenten kan också på ett huvudsakligen korrekt sätt analysera
typexempel på ekonomiska problem som berörts under kursen.
* E (Tillräckligt): Studenten kan förklara huvuddragen i de mest centrala ekonomiska resonemangen som
berörts under kursen och har en viss allmän kännedom om andra modeller och resonemang.
* FX (Otillräckligt): Studenten kan inte förklara huvuddragen i de mest centrala ekonomiska resonemangen
som berörts under kursen.
* F (Helt otillräckligt): Inga krav.
För student som fått betyget FX eller F på ett prov finns inga restriktioner på hur många gångar 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.
Övrigt

Kursen kan endast läsas inom Masterprogram i nationalekonomi, men kan efter särskilt beslut av
Nationalekonomiska institutionen ingå i annat masterprogram vid Stockholms universitet och under
förutsättning att den utbildningsplanen medger detta
Utöver behörighetskraven för tillträde till kursen rekommenderas förkunskaper motsvarande kursen EC7112
Game Theory.
Kurslitteratur

Se kurshemsidan via www.ne.su.se.
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