Ekonomihögskolan

EKHM64, Ekonomisk historia: Den globala ekonomin och
den långsiktiga ekonomiska tillväxten, 7,5 högskolepoäng
Economic History: The Global Economy and Long-term Economic
Growth, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen
2016-05-03 och senast reviderad 2016-05-03. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2016-09-01, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges på avancerad nivå och är obligatorisk på masterprogrammet EAETU
Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling, spår EKHI Ekonomisk historia.
Kursen är valbar på masterprogrammet EAETU Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier
och utveckling, spåren EKDE Ekonomisk demografi och EKUT Ekonomisk utveckling,
samt på masterprogrammen EAISD Innovation och rumslig utveckling, EAEUT
Ekonomisk utveckling och tillväxt samt EAGCH Internationell ekonomi med fokus på
Kina.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

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

Kursens mål
På en generell nivå kommer studenterna att tillägna sig avancerad kunskap kring
teorier om modern ekonomiskt tillväxt i den globala ekonomin. Mer specifikt
förväntas studenterna kunna:

Färdighet och förmåga
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• analysera trender i ekonomisk tillväxt i världsekonomin
• analysera betydelsen av internationell handel, migration och kapitalrörelser i
tillväxtprocesser i världsekonomin

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera teorier kring ekonomisk tillväxt och global interaktion i relation till
historiska mönster

Kursens innehåll
Innehållet i kursen utgörs av både undervisning och kurslitteratur. I kursen studeras
historiska tillväxt-, konvergens- och divergensprocesser i den globala ekonomin under
de senaste tusen åren, från omkring år 1000 och intill nutid. Trender i den
ekonomiska tillväxten analyseras i ett regionalt perspektiv och utifrån olika teorier om
ekonomisk tillväxt. Bestämningsfaktorer för och effekter av internationell handel,
migration, kapitalrörelser och teknologisk förändring studeras. Effekterna av dessa
globala rörelser på faktorpriser, d.v.s. på löner, jordpriser och kapitalkostnader och
deras förhållande till tillväxt analyseras. Frågeställningar som särskilt uppmärksammas
är uppkomsten av den stora divergensen mellan Öst och Väst, de tre industriella
revolutionerna, den stora specialiseringen mellan Nord och Syd samt 30talsdepressionen och den senaste globala finanskrisen.

Kursens genomförande
Undervisningen består av lektionsundervisning, seminarier och arbete med
projektrapporter.

Kursens examination
Betyget baseras på individuell prestation, via skriftliga examinationer, papers,
presentationer och andra obligatoriska moment. Närvaro krävs vid seminarierna. Vid
examinationen kan det förekomma inslag som bygger på både undervisning och
kurslitteratur.
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.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala med
bokstavsbeteckningarna A-E för godkända resultat och bokstavsbeteckningen U för
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icke godkända resultat.
A: Utmärkt
B: Mycket bra
C: Bra
D: Tillfredsställande
E: Tillräckligt
U: Otillräckligt

BETYG

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.

E

Tillräckligt

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

U

Otillräckligt

Ett resultat som är
otillräckligt.

A

B

C

D

Student som ej uppnått betyget A-E har, om kursen examineras med salstentamen,
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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 men riskerar
poängavdrag för sen inlämning såvida studenten inte kan påvisa speciella skäl till
förseningen.

Förkunskapskrav
Antagna till följande masterprogram är kvalificerade för denna kurs: EAETU
Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling, EAEUT Ekonomisk utveckling
och tillväxt, EAISD Innovation och rumslig utveckling samt EAGCH Internationell
ekonomi med fokus på Kina. Andra studenter som söker till denna kurs bör ha minst
60 högskolepoäng i antingen ekonomisk historia, nationalekonomi, historia,
samhällsgeografi eller sociologi eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper.

Övrigt
Kursen hade tidigare kurskoden EKHP06 och EKHM43 och får inte tillgodoräknas i en
examen tillsammans med någon av dessa kurser.
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Prov/moment för kursen EKHM64, Ekonomisk historia: Den globala
ekonomin och den långsiktiga ekonomiska tillväxten
Gäller från H16
1604 The Global Economy and Long-Term Economic Growth, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

