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Utbildningsplan 

 

Magisterprogram i nationalekonomi 
 

Programkod: SANEC 

Programmets benämning:  Magisterprogram i nationalekonomi 

 Master Programme in Economics 

Högskolepoäng/ECTS: 60 

Beslut om inrättande:  Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid 

fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-03-09 

att gälla studenter antagna från och med ht 2016. 

Undervisningsspråk: Engelska 

Utbildningsnivå: Avancerad 

Examenskategori: Generell examen 

Behörighetskrav 

 

Examen på grundnivå om minst 180 hp med huvudområde 

nationalekonomi vari ska ingå antingen kursen  

NEGB01 Nationalekonomi fortsättningskurs 30 hp  

eller kurserna 

NEGB14 Makroekonomi B, 7.5 hp och NEGB22 

Ekonometri, 7.5 hp samt någon av kurserna NEGB13 

Mikroekonomi B, 7.5 hp eller NEGB25 Mikroekonomi och 

kvantitativa metoder, 15 hp. 

STGA01 Statistik 15 hp, eller motsvarande. Gymnasiets 

Engelska kurs 6 eller B eller motsvarande. 
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Inledning 
Utbildningen förebereder studenten för kvalificerade arbetsuppgifter inom området 

nationalekonomi. Under studierna utvecklar studenten sin analytiska förmåga och tillägnar 

sig de verktyg från ekonomisk teori, matematik och statistik som krävs för att klara sådana 

arbetsuppgifter. Arbetsgivare finns både inom offentlig och privat sektor, i det senare fallet 

framför allt inom den finansiella sektorn, t.ex. banker och försäkringsbolag. 

 

Utbildningens mål 

Utbildningens mål utgörs av de nationella mål som ska uppnås för en magisterexamen. 

 

Nationella mål 

Kunskap och förståelse 
För magisterexamen skall studenten  

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl 

överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt 

i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och  

- visa fördjupad  metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.  

 

Färdighet och förmåga 

För magisterexamen skall studenten 

- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa 

företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 

- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att 

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 

tidsramar, 

- visa förmåga att 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 

- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete 

eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För magisterexamen skall studenten 

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 

medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 

och människors ansvar för hur den används och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för 

sin kunskapsutveckling. 

 

Utbildningens uppläggning  
Kursernas mål och innehåll beskrivs i kursplanen för respektive kurs. Generellt känne-

tecknas kurserna av att studenten genom självständiga uppgifter utvecklar färdigheter och 

förmågor som beskrivs i utbildningsmålen. Utöver föreläsningar och övningar består 

undervisningen av seminarier där studenten redovisar sina lösningar på teoretiska och 

praktiska övningsuppgifter varefter lösningarna diskuteras i grupp. Den avslutande 

magisteruppsatsen/examensarbetet kan skrivas enskilt eller i grupper om maximalt två 

studenter tillsammans. 
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Utbildningens innehåll 
Termin 1  

Tillämpad ekonometri, 7.5 hp (obligatorisk kurs)  

Kursen behandlar statistiska och matematiska metoder för analys av ekonomiska data. I 

kursen ingår bland annat linjär regression, simultana och dynamiska matematiska modeller 

samt tidsserieanalys.  

Beteendeekonomi, 7.5 hp (obligatorisk kurs)  

Kursen behandlar hur ekonomiska teorier och modeller kan ta hänsyn till kognitiva 

svårigheter, moraliska ståndpunkter, sociala sammanhang och känslomässiga reaktioner. 

Bland annat ingår risk- och osäkerhetsteori, mental accounting, experimentell ekonomi och 

lyckoforskning.  

Internationell makroekonomi, 7.5 hp (obligatorisk kurs)  

Kursen behandlar hur parametrar som ekonomins öppenhet mot internationell handel och 

internationella kapitalrörelser och valet mellan fasta eller flytande växelkurser påverkar 

förutsättningarna för den makroekonomiska politiken. Kursen behandlar även 

centralbankspolitik, t.ex. inflations- eller prisnivåmål.  

Ekonomisk utvärderingsmetod, 7.5 hp (obligatorisk kurs)  

I kursen behandlas hur man med ekonomiska och ekonometriska metoder kan analysera 

och utvärdera ekonomisk-politiska åtgärder och regleringar. Tillämpningar hämtas bland 

annat från utvärdering av hälso-, miljö- och utbildningspolitik. 

Termin 2  

Magisteruppsats, 15 hp (obligatorisk kurs)  

Under kursen, som läses på halvfart, genomför studenten ett eget vetenskapligt arbete 

under handledning av lärare. Arbetet dokumenteras i en uppsats som presenteras och 

försvaras vid ett seminarium.  

Valbara kurser, 15 hp  

Parallellt med magisteruppsatsen förväntas studenten läsa 15 hp kurser som väljs inom 

huvudområdet nationalekonomi. Även kurser på grundnivå, som inte överlappar kurser 

som studenten redan läst, kan väljas.  
 

Examensbenämning 
Studenter som tidigare har en ekonomie kandidatexamen får efter avslutat program en  

 

Ekonomie magisterexamen 

Huvudområde: Nationalekonomi 

 

Degree of Master of Science in Business and Economics (60 credits) 

Major: Economics 

 

Studenter som tidigare har en filosofie kandidatexamen får efter avslutat program en  

 

Filosofie magisterexamen 

Huvudområde: Nationalekonomi 

 

Degree of Master of Science (60 credits) 

Major: Economics 
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Tillgodoräknande av kurs 

Student äger enligt högskoleförordningen kap 6 §§6-8 efter prövning rätt att tillgodo-

räkna sig tidigare högskolestudier. 

 

Övrigt 

Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och 

anställdas skyldigheter och rättigheter.  

 

Tidigare version av utbildningsplanen är fastställd: 

2012-01-25, dnr FAK1 2012/24, att gälla från och med ht 2012 

 

 


