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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Behörig för tillträde till programmet är den som uppfyller grundläggande och särskild behörighet. För tillträde
till vissa valfria kurser inom programmet kan det därutöver finnas särskilda behörighetskrav. Sådana
förkunskapskrav anges i respektive kursplan.
• Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet för masterprogrammet har den som (i) med godkänt resultat har gått igenom
utbildning på grundnivå som krävs för
en kandidatexamen, en yrkesexamen på minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen eller
(ii) genom svensk eller utländsk
utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen på avancerad nivå.
• Särskild behörighet
Särskild behörighet har den (i) som med godkänt resultat genomgått studier i nationalekonomi omfattande
minst 60 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng inom fortsättningskursnivå, eller på annat sätt
förvärvat motsvarande kunskaper samt (ii) har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna genomföra
utbildningen.
Programmets uppläggning

Programmet, som omfattar 120 högskolepoäng, består dels av kursläsande under terminerna 1-4, dels
ensamförfattandet av en masteruppsats under termin 4. Masterprogrammet omfattar kurser i nationalekonomi
på avancerad nivå. Kursen i matematik är på grundnivå. Kurser på grundnivå i andra ämnen kan få
förekomma och anges då i särskilda anvisningar.
Normalt sett sker all undervisning på programmet på engelska och studietakten på de flesta enskilda kurser är
halvfart. Under kursläsandet läses alltså i normalfallet två kurser parallellt. Avvikelser från dessa huvudregler
anges i särskilda anvisningar. Kursen Methodology Seminar läses på deltid under programmets hela tredje
termin. Övriga förutsättningar för undervisning och examination anges dels i enskilda kursplaner dels i
särskilda anvisningar.
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Mål

Programmet bygger på de kunskaper och färdigheter som studenter på programmet förvärvat inom ramen för
en kandidatutbildning. Efter avslutad masterutbildning förväntas en student antingen kunna arbeta som en
kvalificerad och självständig nationalekonomisk utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor eller
kunna fortsätta med forskarutbildning i nationalekonomi. Utbildningen avslutas med att förvärvade kunskaper
och färdigheter används genom ett självständigt utfört utredningsarbete förankrad i aktuell forskning. Denna
skall utföras individuellt och skriftligen redovisas i form av en masteruppsats.
Kunskap och förståelse:
Efter avslutad utbildning skall studenten
[K.1] visa kunskap och förståelse inom nationalekonomi, inbegripet såväl brett kunnande inom området som
väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, och
[K.2] visa fördjupad metodkunskap inom nationalekonomi.
Färdighet och förmåga:
Efter avslutad utbildning skall studenten
[F.1] visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
[F.2] visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera
och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
[F.3] visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra
för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med
olika grupper, och
[F.4] visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad utbildning skall studenten
[V.1] visa förmåga att inom nationalekonomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,
[V.2] visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar
för hur den används, och
[V.3] visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.
Kurser

Kurser är obligatoriska kurser och valfria kurser. Valfria kurser kan vara kurser i nationalekonomi på
avancerad nivå eller kurs i annat ämne totalt omfattande 45 högskolepoäng. Hur många högskolepoäng av de
valfria kurserna som måste vara kurser i nationalekonomi preciseras i avsnittet Examen nedan. Studenten kan
välja att läsa tre valfria kurser termin 2 och tre valfria kurser termin 3. I mån av plats kan ytterligare kurser på
avancerad nivå i nationalekonomi läsas men då som fristående kurser utanför programmet. I särskilda
anvisningar anges vilka kurser på avancerad nivå som är tillgängliga ett enskilt läsår samt vilka kurser i andra
ämnen som fritt kan väljas. Kurs som inte upptas i dessa särskilda anvisningar kan ingå i programmet efter
särskild prövning.
Termin 1
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* MA1005, Mathematics for Economic and Statistical Analysis (7,5 högskolepoäng),
* EC7110, Microeconomics (7,5 högskolepoäng),
* EC7410, Econometrics 1 (7,5 högskolepoäng) samt
* EC7210, Macroeconomics (7,5 högskolepoäng)
Termin 2
* EC7411, Econometrics 2 (7,5 högskolepoäng) samt
* Tre valfria kurser (7,5+7,5+7,5 = 22,5 högskolepoäng).
Termin 3
* EC7810, Methodology Seminar, (7,5 högskolepoäng) samt
* Tre valfria kurser (7,5+7,5+7,5 = 22,5 högskolepoäng).
Termin 4
* EC9901, Master Thesis in Economics, (30 högskolepoäng).
Betygssättning av kurser:
På samtliga kurser, med undantag för Methodology Seminar, finns för godkänt resultat
bokstavsbeteckningarna A till E, av vilka A är högsta betyg. Utöver detta finns betyg för underkänt resultat,
Fx och F, av vilka Fx är högre än F. På kursen Methodology Seminar ges något av betygen Godkänd eller
Underkänd.
Examen

Den som avslutat programmet med godkänt resultat på samtliga kurser erhåller efter ansökan antingen en
masterexamen i nationalekonomi eller en masterexamen i ekonometri. För masterexamen i nationalekonomi
krävs att 30 högskolepoäng av de valfria kurserna är kurser i nationalekonomi på avancerad nivå (kurser i
ekonometri räknas som kurser i nationalekonomi). För en masterexamen i ekonometri krävs att 22,5
högskolepoäng av de valfria kurserna är kurser i ekonometri på avancerad nivå. För en masterexamen i
ekonometri krävs också att det i examensarbetet används ekonometriska metoder på en avancerad nivå.
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