Ekonomihögskolan

NEKN64, Nationalekonomi: Avancerad
arbetsmarknadsekonomi, 7,5 högskolepoäng
Economics: Advanced Labour Economics, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Nationalekonomiska institutionen
2013-11-19 och senast reviderad 2016-11-15. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2016-11-15, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen är en fristående kurs i ämnet nationalekonomi och ingår i inriktningen mot
”Hälsa, arbetsmarknad och offentlig ekonomi”. Kursen ingår som valfri eller
obligatorisk delkurs inom flera magister- och masterprogram inom Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Engelska
Undervisningen sker på engelska. (Undervisningen kan ske på svenska om alla
registrerade studenter behärskar svenska.)
Huvudområde

Fördjupning

Nationalekonomi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Studenten ska:
• förstå, klassificera och förklara arbetsmarknadsekonomiska teorier och dess
implikationer,
• känna till strategier och analytiska redskap för att testa teorierna i empiriska
undersökningar,
• kunna beskriva slutsatser och policyimplikationer från den forskning som
diskuteras i kursen.
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Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna:
• tillämpa de arbetsmarknadsekonomiska teorierna, empiriska resultaten och
empiriska metoderna som behandlas i kursen för att analysera arbetsmarknadens
utveckling och effekterna av arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
• kommunicera både skriftligt och muntligt, klart och på en vetenskaplig nivå, i
diskussioner, presentationer etc.,
• diskutera, bedöma och utvärdera forskningsresultat i relation till befintlig
forskningslitteratur på området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
• kunna formulera och undersöka hypoteser som är relaterade till de områden som
behandlas i kursen,
• utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera
information med hög grad av självständighet.

Kursens innehåll
Kursen behandlar och diskuterar aktuella forskningsrön inom arbetsmarknadsekonomi
med tonvikt på empiriska tillämpningar. Kursen inleds med att diskutera teorier om
utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden och fortsätter med att behandla
ekonomisk forskning om humankapitalackumulation (med särskilt fokus på
utbildning), ojämlikhet i löner och diskriminering. Områden som behandlas inkluderar
migrationens effekter på arbetsmarknadens utfall, hur utfallet för en individ påverkas
av föräldrar och social bakgrund samt effektiviteten i arbetslöshets- och
arbetsmarknadspolitiska program. Målet med kursen är inte bara att ge en ingående
diskussion av aktuell forskning inom det arbetsmarknadsekonomiska området men
också att förse studenterna med de analytiska redskap som behövs för att i)
självständigt analysera och utvärdera befintlig forskning och ii) framställa kunskap i
form av skriftliga uppsatser.

Kursens genomförande
1. Undervisningsform: Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
1. Examinationsuppgifter: Examinationen består av en skriftlig tentamen, en
individuell uppsats och en presentation i grupp av utvalda akademiska artiklar. Den
skriftliga tentamen äger rum i slutet av kursen. De akademiska artiklarna ska
presenteras och diskuteras på ett seminarium där studenterna ska vara aktivt
deltagande. Uppsatsen och seminariedeltagande måste äga rum under samma termin
som den skriftliga tentamen genomförs. Deltagande i alla examinationsmoment
(seminarium, uppsats och tentamen) krävs för att bli godkänd på kursen.
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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
Minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi krävs för tillträde till denna kurs, varav
kursen ”Avancerad mikroekonomisk analys” och "Tillämpad mikroekonometri" eller
motsvarande ska ingå.

Övrigt
1. Övergångsregler: Kursen ersätter NEKN62 "Teman i arbetsmarknadsekonomi".
2. Begränsning i giltighetstid: –
3. Begränsningar: Kursen får inte ingå i samma examen som NEK732
"Arbetsmarknadsekonomi D", NEKM55 ”Teman i arbetsmarknadsekonomi” eller
NEKN62 ”Teman i arbetsmarknadsekonomi”.
4. Liknande kurser: –
5. Begränsning av förnyad examination: –

4/ 4

Prov/moment för kursen NEKN64, Nationalekonomi: Avancerad
arbetsmarknadsekonomi
Gäller från H14
1301 Avancerad arbetsmarknadsekonomi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

