Ekonomihögskolan

EKHD02, Economic History: The Global Economy, 15
högskolepoäng
Economic History: The Global Economy, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen
2011-06-07 att gälla från och med 2012-01-01, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen kan läsas under första halvåret i ekonomisk historia på grundnivå nivå. Det kan
ingå som en valbar kurs i flera kandidatprogram och den kan studeras som
fristående kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:

Kunskap och förståelse
• ha insikt i utvecklingen av den globala ekonomin sedan omkring 1800, i synnerhet
med tanke på fördelningen av välstånd och inkomster, och det finansiella och
monetära systemet;
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Färdighet och förmåga
• kunna klargöra samspelet mellan tekniska och institutionella faktorers i långsiktig
ekonomisk- och social förändring i den globala ekonomin
• kunna presentera, skriftlig, analyser av globala ekonomiska frågor.

Kursens innehåll
Modul 1. Den internationella ekonomiska utvecklingen
Delkursen introducerar ämnet ekonomisk historia. De viktigaste frågorna är: 1) den
sociala och ekonomiska förvandlingen från jordbruk till industriella former av
samhället i olika delar av världen, 2) internationell integration och desintegration och
dess betydelse för industrialisering och välstånd i olika länder och regioner samt
3) internationell handel och rörelser av arbetskraft och kapital under olika perioder
analyseras.
Modul 2. Den internationell inkomstfördelningen
Delkursen utforskar långsiktiga trender i inkomstfördelning inom och mellan olika
länder, tar hänsyn till förhållanden som befolkningstäthet, markdistribution och
institutioner etc. Inverkan av jordens befolkningsförändringar, såsom slavhandel och
migration samt av kapitalrörelser och handelspolitiska regimer beaktas. Även
långsiktiga trender i inkomstördelningen mellan länder undersöks och relateras till
problemet med den ekonomiska tillväxten.
Modul 3. Monetär och finansiella historia
Delkursen utforskar uppkomsten och utvecklingen av det internationella monetära
och finansiella systemet. Tonvikten läggs på den långsiktiga utvecklingen, från
metallvalutastandarder på 1800-talet till samtida, heterogena system. Sista
decennierna av 1900-talet, med flytande valutor, skapandet av EMU, samt med
insatser valutastabilisering i olika länder, beaktas. Vidare beaktas utvecklingen av
nationella banksystem och värdepappersmarknader, liksom de internationella
finansmarknaderna. Konsekvenser av internationella finansiella integrationen och
kapitalrörelser diskuteras.

Kursens genomförande
Kursen ges på Internet. Undervisning, litteratur och övningar ges av lärarna på en
kurswebbplats.

Kursens examination
Examinationen sker i form av inlämningsuppgifter, övningar och minst ett virtuellt
seminarium. Modulerna har vikterna 30%, 30% och 40% för bedömningen.
Universitetet ser allvarligt på tar plagiat. Försök till plagiat eller annat fusk kommer att
anmälas till universitets disciplinnämnd. Påföljden kan vara kortare eller längre
avstängning från universitetsstudier.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd. Som
ett supplement anges studentens resultat även enligt ECTS-betyg A-F.
Vid Ekonomihögskolan betyg ledning tilldelas i enlighet med den kriteriebaserade
betygsskalan UA:
A: Utmärkt
B: Mycket bra
C: Bra
D: Tillfredsställande
E: Tillräckligt
U: Underkänd
Studenterna måste få lägst betyget E eller högre för att klara en kurs.

BETYG

A

B

C

D

KARAKTERISTIK

KRITERIER

Utmärkt

Ett framstående resultat
som är utmärkt vad
gäller teoretiskt djup,
ämnesrelevans,
analytisk förmåga och
självständighet.

Mycket bra

Ett mycket bra resultat
som karakteriseras av
mycket bra teoretiskt
djup, ämnesrelevans,
analytisk förmåga samt
självständighet.

Bra

Ett bra resultat som
karakteriseras av bra
teoretiskt djup,
ämnesrelevans,
analytisk förmåga samt
självständighet.

Tillfredsställande

Ett resultat som är
tillfredsställande vad
gäller teoretiskt djup,
ämnesrelevans,
analytisk förmåga och
självständighet.
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E

Tillräcklig

Ett resultat som möter
minimikraven enligt
ovanstående, men inte
mer.

U

Otillräcklig

Ett resultat som är
otillräckligt.

Student som ej uppnått betyget Godkänd har, om kursen examineras med
salstentamen, rätt till omtentamen där studenten bedöms enligt samma kriterier som
vid ordinarie examinationstillfälle. I de fall då examinationen sker med hemuppgifter
gäller att uppgifter som lämnas in efter överenskommen tidpunkt behandlas på något
av följande sätt: a) en ny hemuppgift delas ut, vilken bedöms enligt samma kriterier
som vid ordinarie examination, b) den inlämnade uppgiften behandlas som om den
kommit in i tid men med poängavdrag för sen inlämning såvida studenten inte kan
påvisa speciella skäl till förseningen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Grundläggande behörighet förutom svenska.
Kursen hette tidigare EKHE11 och kan inte ingå i en examen tillsammans med denna.
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Prov/moment för kursen EKHD02, Economic History: The Global Economy
Gäller från H19
1901 Online-seminarium 1, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Deltagit
1902 Tentamen 1, 5,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1903 Online-seminarium 2, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Deltagit
1904 Tentamen 2, 5,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1905 Online-seminarium 3, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Deltagit
1906 Tentamen 3, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
Gäller från V12
1101 The Global Economy, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

