Ekonomihögskolan

NEKH04, Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå,
PPE-programmet, 15 högskolepoäng
Economics: Bachelor Essay - PPE-programmet, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Nationalekonomiska institutionen
2015-05-05 och senast reviderad 2015-05-05. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2015-05-05, vårterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen är en fördjupningskurs i ämnet nationalekonomi och ingår i samtliga
inriktningar inom ämnet. Kursen kan endast läsas av studenter inom PPE-programmet.
Handledning ges på svenska eller engelska.
Huvudområde

Fördjupning

Nationalekonomi

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Studenten ska visa prov på:
• fördjupade kunskaper inom ett av studenten valt nationalekonomiskt område
inklusive relevanta teorier och metoder,
• förståelse för vilka teorier och metoder som är relevanta för att analysera den
utvalda frågeställningen,
• kunskaper om aktuell forskning inom det utvalda området.

Färdighet och förmåga
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Studenten ska ha förmåga att självständigt:
• identifiera och formulera en relevant frågeställning samt initiera och genomföra
en vetenskapligt grundad undersökning utifrån frågeställningen,
• tillämpa relevanta teorier och metoder inom det utvalda området och dra
välgrundade slutsatser utifrån dem,
• söka, samla, utvärdera, analysera och kritiskt tolka information,
• redogöra för och diskutera teorier, metoder, problem, lösningar och resultat på
ett väldisponerat och vetenskapligt sätt både skriftligt och muntligt,
• kritiskt och konstruktivt diskutera företeelser och frågeställningar inom det
utvalda och andra nationalekonomiska områden,
• integrera kunskaper och färdigheter från olika områden och ämnen som har
behandlats under utbildningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska ha förmåga att självständigt:
• göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och
etiska aspekter,
• identifiera obesvarade frågor efter och nya frågor som uppstår med anledning av
en undersökning.

Kursens innehåll
Kursen består av att genomföra ett specialarbete i form av en uppsats i
nationalekonomi som försvaras på ett seminarium med opponent, av att opponera på
ett annat specialarbete på ett seminarium samt av att aktivt delta i andra seminarier
inklusive gemensamma PPE-seminarier där diskussionen förs brett utifrån ett praktisktfilosofiskt, statsvetenskapligt och nationalekonomiskt perspektiv. Specialarbetet
handleds av en eller flera handledare. Specialarbetets specifika innehåll avgörs av
vilket område och vilken frågeställning studenten väljer efter samråd med handledare.
Kursen inleds med några informations- och undervisningstillfällen om
uppsatsskrivande och elektronisk informationssökning.

Kursens genomförande
1. Undervisningsform: I början av kursen anordnas några informations- och
undervisningstillfällen. Kursen avslutas med seminarier. Undervisning i övrigt sker
genom handledning.
När en uppsats påbörjas anger studenten vilken seminarieperiod uppsatsen är tänkt
att läggas fram. Om en uppsats inte har lämnats in senast två seminarieperioder efter
den seminarieperiod som angavs vid påbörjandet av uppsatsen har studenten inte rätt
till vidare handledning därefter om inte särskilda skäl föreligger. Om en uppsats har
underkänts vid två tillfällen har studenten inte rätt till vidare handledning därefter om
inte särskilda skäl föreligger.

Kursens examination
1. Examinationsuppgifter: Examination av uppsatsdelen sker genom att a) författa och
lämna in uppsatsen, b) presentera uppsatsen på ett seminarium, c) opponera på en
annan uppsats på ett seminarium, d) aktivt delta i ytterligare minst tre
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uppsatsseminarier samt e) delta i gemensamma ämnesövergripande seminarier med
studenter från programmets olika inriktningar deltar. Individuella prestationer under
arbetets gång kan påverka betyget. Betyget sätts av en examinator som inte samtidigt
är handledare. Uppsatsen måste vara inlagd i ekonomiska bibliotekets databas för att
betyg ska utfärdas.
2. Begränsning av antal examinationstillfällen: –
Lunds universitet ser mycket allvarligt på fusk och kommer att vidta disciplinåtgärder
mot alla slags försök till fusk i samband med tentamina eller andra
examinationsformer. Plagiering betraktas som ett mycket allvarligt akademiskt brott.
Det straff som universitetet kan utdela för detta, och för andra slags fusk i samband
med olika former av examination, inkluderar avstängning från universitetet under en
viss tidsperiod.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
1. Betygsskala: Betyg (Benämning), Poäng alternativt procent av maxpoäng,
Karakteristik
A (Utmärkt), 85–100, Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra), 75–84, Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra), 65–74, Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande), 55–64, Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt), 50–54, Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt), 0–49, Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
För att få godkänt på en kurs måste studenterna få betyg E eller högre.
2. Sammanvägning av betyg: –
3. Betygsskalor för olika delar av kursen: –

Förkunskapskrav
Alla obligatoriska kurser på PPE-programmet samt minst 60 högskolepoäng
nationalekonomi, varav 30 högskolepoäng på grundkursen i nationalekonomi och
kurserna ”Mikroekonomisk analys” och ”Ekonometri” eller motsvarande krävs för
tillträde till denna kurs.

Övrigt
1. Övergångsregler: –
2. Begränsning i giltighetstid: –
3. Begränsningar: Kursen får inte ingå i samma examen som NEK691 ”Examensarbete
C”, NEKK01 ”Examensarbete – kandidatnivå” eller NEKH01 ”Examensarbete –
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kandidatnivå”.
4. Liknande kurser: –
5. Begränsning av förnyad examination: Om ett examensarbete underkänns har
studenten möjlighet att omarbeta examensarbetet och lämna in det för ny
bedömning. När betyget Underkänns utfärdas ska examinatorn bedöma om de
omarbetningar som krävs är av sådan art att det krävs ny seminariebehandling eller
om det räcker att examensarbetet lämnas in för bedömning. Examensarbeten som
kräver ny seminariebehandling ska läggas fram på nytt inom ett år. Det innebär att de
ska läggas fram senast den seminarieperiod nästkommande år som motsvarar den
seminarieperiod då examensarbetet lades fram och underkändes. Examensarbeten
som ej kräver ny seminariebehandling utan ska omarbetas och lämnas in för ny
bedömning ska lämnas in senast sex månader efter det att det underkända betyget
meddelades. Examensarbeten som underkänns även andra gången de läggs fram ska
lämnas in för ny bedömning senast tre månader efter det att det underkända betyget
meddelades. Om examensarbeten lämnas in för en tredje bedömning eller vidare
bedömningar gäller samma regler som för andra gången.
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Prov/moment för kursen NEKH04, Nationalekonomi: Examensarbete kandidatnivå, PPE-programmet
Gäller från V16
1501 Examensarbete - kandidatnivå, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1502 Opposition, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1503 Deltagande - seminarium 1-3, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1504 PPE-seminarium, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

