Ekonomihögskolan

NEKN05, Nationalekonomi: Examensarbete - masternivå,
civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng
Economics: Master Essay, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Nationalekonomiska institutionen
2011-06-07 och senast reviderad 2015-11-04. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2015-11-04, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs för studenter på civilekonomprogrammet som inriktar
sig på nationalekonomi.
Undervisningsspråk: Svenska
Handledning ges på svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Nationalekonomi

AXX, Avancerad nivå, kursens fördjupning
kan inte klassificeras

Kursens mål
1. Kunskap och förståelse
Studenten ska:
• visa prov på kunskaper om avancerade teorier och modeller inom det av
studenten valda området,
• visa prov på kunskaper om relevanta empiriska metoder för att studera det av
studenten valda ämnet,
• förståelse för vilka teorier och metoder som är relevanta för att ta sig an den
utvalda frågeställningen.
2. Färdighet och förmåga
Studenten ska ha förmåga att självständigt:
• tillämpa avancerade teorier och modeller inom det av studenten valda området,
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• tillämpa relevanta empiriska metoder för att studera det av studenten valda
ämnet,
• dra relevanta slutsatser utifrån den undersökning som genomförs,
• anlägga ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt,
• redogöra för och diskutera den genomförda undersökningen i skrift på ett
väldisponerat och vetenskapligt sätt,
• sammanfatta innehållet i uppsatsen och de viktigaste slutsatserna på ett adekvat
sätt både skriftligt och muntligt,
• presentera och diskutera sin uppsats muntligt på ett seminarium,
• opponera på och diskutera andra uppsatser.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska utveckla:
• förmåga att identifiera relevanta frågeställningar med hög grad av
självständighet,
• förmåga att initiera och genomföra en vetenskaplig undersökning med mycket
hög grad av självständighet,
• förmåga att söka, utvärdera, analysera och kritiskt granska information med
mycket hög grad av självständighet,
• ett vetenskapligt förhållningssätt.

Kursens innehåll
Kursen består av att författa ett specialarbete som ska försvaras på ett seminarium
med opponent samt av att opponera på ett annat specialarbete på ett seminarium.
Arbetet handleds av en eller flera handledare. Kursen inleds med några tillfällen
bestående av allmän information om uppsatsskrivande och biblioteksinformation.

Kursens genomförande
1. Undervisningsform: I början av kursen anordnas några informationstillfällen. Kursen
avslutas med seminarier. Undervisning i övrigt sker genom handledning.

Kursens examination
1. Examinationsuppgifter: Examination sker dels genom uppsatsarbetet, dels genom
att studenten a) presenterar uppsatsen, b) opponerar på annan uppsats, samt c)
därutöver aktivt deltar i minst fyra uppsatsseminarier. 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
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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
Studenter som flyttas upp till civilekonomprogrammets sjunde termin och som har
minst 75 högskolepoäng nationalekonomi är behöriga till denna kurs.

Övrigt
1. Övergångsregler: Kursen ersätter NEKM09 ”Examensarbete –magisternivå,
civilekonomprogrammet”.
2. Begränsning i giltighetstid: –
3. Begränsningar: Kursen får inte ingå i samma examen som NEKM09
”Examensarbete –magisternivå, civilekonomprogrammet”.
4. Liknande kurser: –
5. Begränsning av förnyad examination: –
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Prov/moment för kursen NEKN05, Nationalekonomi: Examensarbete masternivå, civilekonomprogrammet
Gäller från H14
1101 Examensarbete - magisternivå, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1102 Opposition, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1107 Närvaro - seminarium 1-4, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Gäller från H11
1101 Examensarbete - magisternivå, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1102 Opposition, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1103 Närvaro - seminarium 1, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1104 Närvaro - seminarium 2, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1105 Närvaro - seminarium 3, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1106 Närvaro - seminarium 4, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

