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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-04-19
och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: NEGC04
Nationalekonomi - Kandidatuppsats, 15.0 hp
(Economics - Bachelor's Thesis, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på engelska om icke svensktalande studenter eller lärare finns på kursen. Annars sker
undervisningen på svenska.

Behörighetskrav
Nationalekonomi 60 hp varav minst 30 hp på G1F-nivå eller högre. Kursen NEGB22 Ekonometri 7.5 hp eller
motsvarande.

Huvudområde
NAA (Nationalekonomi)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
-redogöra för och värdera olika vetenskapliga metoder,
-på ett självständigt och kritiskt sätt analysera problem inom nationalekonomi,
-på ett relevant sätt tillämpa vetenskaplig metodik på eget valt ämne/problem,
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom nationalekonomi
och
- kritiskt granska och diskutera andras texter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av tre delar och inleds med en metoddel där metoder vid författande av vetenskapliga uppsatser
presenteras och grunderna i vetenskapsteori diskuteras. Den andra delen av kursen utgörs av eget uppsatsarbete
under handledning av lärare. Den tredje delen består av ett antal seminarier där studenten försvarar sin egen
uppsats, opponerar på en annan uppsats och aktivt deltar i andra studenters uppsatsseminarier.
Handledning erbjuds bara under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning
i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.



Examination

Examinationen består av författande och försvar av uppsats, opposition på en annan uppsats, aktiv medverkan
på ytterligare tre uppsatsseminarier samt en skriftlig tentamen. Högst två personer får skriva uppsats
tillsammans under förutsättning att underlag för individuell bedömning finns. Antalet tillfällen som en student
kan genomgå examination på kursen är begränsat till fem.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

Litteraturen fastställs i samråd med handledare
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