Ekonomihögskolan

EAECO, Masterprogram i Economics, 120 högskolepoäng
Master's Programme (Two years) in Economics, 120 credits
Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university
study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan 2016-1014 med ikraftträdande 2016-10-14, att gälla från och med höstterminen 2017.

Programbeskrivning
Masterutbildningen i nationalekonomi bygger direkt på tidigare studier i ämnet på
grundnivå och förbereder studenten för högt kvalificerade tjänster inom privat och
offentlig sektor. Den ger också behörighet för studier på forskarnivå och är en
utmärkt förberedelse för forskarstudier.
Utbildningen är utformad så att studenterna vid examen har fördjupade och gedigna
kunskaper om aktuella nationalekonomiska teorier, begrepp och tekniker samt deras
tillämpning, liksom om avancerade metoder för empirisk analys. Studenterna kommer
att förvärva de verktyg som behövs för att genomföra avancerade
nationalekonomiska analyser, erhålla fördjupad kunskap inom ett specifikt
intresseområde och lära sig att tillämpa sina kunskaper i analyser av autentiska
problem. De kommer att bli förtrogna med framstående och aktuell forskning inom
sitt specialiseringsområde och lära sig viktiga forskningstekniker.
Utbildningen är upplagd så att studenterna under den första terminen läser
obligatoriska kurser på 30 hp. Därefter kan studenten välja en av flera
inriktningar: Ekonometri, Finansiell ekonomi, Internationell ekonomi och
utvecklingsekonomi, Makroekonomi, Mikroekonomi samt Offentlig ekonomi och
hälso- och arbetsmarknadsekonomi. Under den andra terminen läser de valbara
specialiseringskurser så att kursdelen under det första året uppgår till 45 hp. Det
första året avslutas med ett självständigt arbete på 15 hp. Under det andra året läser
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studenterna valfria specialiseringskurser i nationalekonomi till en omfattning av 45
hp. Av dessa kan 15 hp i vissa fall ersättas av kurser i andra ämnen. Det andra året
avslutas med ett självständigt arbete på 15 hp.
Några av inriktningarna, t ex Makroekonomi och Mikroekonomi, erbjuds vid de flesta
större universitet. I andra fall, t ex Finansiell ekonomi och Internationell ekonomi, är
det inte så vanligt med kurser på avancerad nivå. Samtliga inriktningar har en
progression mellan kurserna som gör att studenterna uppnår den kompetens som
erfordras.
Karriärmöjligheter
Arbetsmarknaden för nationalekonomer är bred och omfattande såväl i Sverige som
utomlands. Efterfrågan på nationalekonomer med examen på avancerad nivå är
relativt stadig eller till och med växande. Du kommer att ha behörighet för
kvalificerade tjänster i såväl privat som offentlig sektor. Bland tänkbara arbetsgivare
finns statliga myndigheter, stora företag, finanssektorn, privata forskningsinstitut,
sjukvårdssektorn samt ett stort antal internationella organisationer som centralbanker,
regeringsdepartement, OECD, EU, Världsbanken, utvecklingsverksamheter,
konsultföretag, finansorganisationer, multinationella företag etc. Se institutionens
hemsida för mer information om karriärmöjligheter.
Anknytning till fortsatta studier
Studenter med avslutad examen har behörighet för att ansöka om studier på
forskarnivå i nationalekonomi. Masterprogrammet är en utmärkt förberedelse för
forskarstudier.

Mål
Utbildningens syfte är att ge fördjupade och gedigna kunskaper om aktuella
nationalekonomiska teorier, begrepp och tekniker samt deras tillämpning, liksom om
avancerade metoder för empirisk analys. Bland de huvudsakliga målen finns att ge de
verktyg som behövs för att på den aktuella nivån undersöka nationalekonomiska
problem, fördjupad kunskap inom ett specifikt intresseområde, förtrogenhet med
framstående och aktuell forskning inom ett specialiseringsområde och introduktion till
viktiga forskningsmetoder. Utbildningen bygger på tidigare studier i
nationalekonomi.
I enlighet med Högskoleförordningen ska en student för masterexamen ha uppnått
följande kunskapsmål.

Lärandemål relaterade till Ekonomihögskolans mission
Studenter kommer att utvecklas i rollen som reflekterande praktiker i att ta en aktiv
roll för att utveckla ett hållbart samhälle som bygger på innovativt tänkande.

Kunskap och förståelse
För en masterexamen ska studenter:
●

visa kunskap och förståelse inom nationalekonomi, inbegripet såväl brett
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●

kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar
av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
visa fördjupad metodkunskap inom nationalekonomi

Färdighet och förmåga
För en masterexamen ska studenter:
●

●

●

●

●

visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera,
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även
med begränsad information
visa förmåga att söka, insamla och utvärdera information från olika källor, i
synnerhet från såväl teoretisk som empirisk litteratur inom många specifika
nationalekonomiska områden
visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
samt att utvärdera detta arbete
visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För en masterexamen ska studenter:
●

●

●
●

●

visa förmåga att inom nationalekonomi göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet
om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
visa förmåga att kritiskt granska och diskutera hur nationalekonomiska teorier
och metoder kan tillämpas i olika situationer och därmed bidra till
kunskapsutvecklingen i nationalekonomi
visa förmåga att integrera metoder från olika nationalekonomiska områden
visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för
sin kunskapsutveckling

Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet
nationalekonomi.

Kursuppgifter
I utbildningen ingår tre typer av kurser. De flesta ger 7,5 hp. De två
examensarbeteskurserna ger 15 hp vardera.
1. Obligatoriska kurser. I kategorin ingår kurser i matematik, mikroekonomi,
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ekonometri och makroekonomi.
2. Specialiseringskurser. I kategorin ingår kurser inom de olika inriktningarna
som presenteras nedan.
3. Valfria kurser från andra områden. I kategorin ingår kurser på avancerad
nivå som ges i andra ämnen på Ekonomihögskolan eller på andra fakulteter vid
Lunds universitet.
Upplägget innebär ett stort mått av flexibilitet.
Var och en av inriktningarna har en rekommenderad profil. De flesta studenter
förväntas följa den rekommenderade profilen. Förutsatt att behörighetskraven
uppfylls finns även utrymme att välja en egen kombination av kurser och skapa en
egen profil.

Kurser som erbjuds inom programmet
Listan över kurser som erbjuds inom programmet och inom de rekommenderade
profilerna är inte fast, utan kan anpassas efter utveckling inom området, förändrad
efterfrågan från studenter och intressenter m m. Den grundläggande strukturen ligger
dock fast. Den fullständiga listan återfinns på Nationalekonomiska institutionens
hemsida: www.nek.lu.se.
Obligatoriska kurser
Avancerad ekonometri
Avancerad makroekonomisk analys
Avancerad mikroekonomisk analys
Matematiska metoder
Specialiseringskurser
Under varje termin erbjuds en uppsättning olika specialiseringskurser inom de
rekommenderade profilerna. De flesta ges varje år men några enbart vartannat år,
vilket innebär att studenterna har tillgång till alla kurser under en tvåårsperiod. Några
av kurserna är avsedda att läsas under det andra året, men de kan väljas under första
året av studenter som uppfyller behörighetskraven.
Följande inriktningsprofiler erbjuds. De kurser som normalt ingår i respektive
inriktning anges inom parentes:
●

●

●

●

●

Ekonometri (Tillämpad mikroekonometri, Tidsserieanalys, Ekonometrisk teori
(15 hp))
Finansiell ekonomi (Grunderna för finansiell ekonomi, Empirisk finansiell
ekonomi, Värdering och hantering av finansiell risk, Ekonomiskt och finansiellt
beslutsfattande, Tidsserieanalys)
Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi (Avancerad handelsteori,
Avancerad kurs i ekonomisk integration, Avancerad utvecklingsekonomi)
Makroekonomi (Ekonomisk tillväxt – avancerad kurs, Internationell
makroekonomisk teori, Tillämpad internationell makroekonomi, Tidsserieanalys)
Mikroekonomi (Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande, Mikroekonomi –
individuella val, Mikroekonomi – strategisk interaktion, Tillämpad
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●

mikroekonometri)
Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi (Avancerad offentlig
ekonomi, Avancerad arbetsmarknadsekonomi, Avancerad hälsoekonomi,
Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning, Tillämpad mikroekonometri)

Valfria kurser från andra områden
Studenten kan inom ramen för utbildningen läsa valfria kurser på avancerad nivå till
en omfattning av högst 15 hp, förutsatt att programansvarig bedömer kurserna som
relevanta för studentens valda inriktning. Dispens från kravet på att kursen ska ligga
på avancerad nivå kan medges i undantagsfall, om kursen ger specifika färdigheter
som studenten har användning av i sin framtida karriär som ekonom.
Se bilaga EAECO Programstruktur.

Examen
Examensbenämningar
Ekonomie masterexamen
Huvudområde: Nationalekonomi
Degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits)
Major: Economics
Utbildningen leder i enlighet med Högskoleförordningen (SFS 2006:1053) till en
Ekonomie masterexamen, huvudområde: nationalekonomi.
Alternativt kan studenten ansöka om att erhålla en Filosofie masterexamen,
huvudområde: nationalekonomi.

Examensfordringar
Masterexamen (120 hp)
Examensfordringarna för Ekonomie masterexamen huvudområde nationalekonomi
utgörs av 120 hp på avancerad nivå. Följande ska ingå i examen: de kurser som
omfattas av aktuell programstruktur (se bilaga) inklusive kurserna
NEKN01 Nationalekonomi: Examensarbete - magisternivå (15 hp) och
NEKP01 Nationalekonomi: Examensarbete - masternivå (15 hp).
Examensfordringarna för Filosofie masterexamen huvudområde nationalekonomi
utgörs av 120 hp på avancerad nivå. Följande ska ingå i examen: de kurser som
omfattas av aktuell programstruktur (se bilaga) inklusive kurserna
NEKN01 Nationalekonomi: Examensarbete - magisternivå (15 hp) och
NEKP01 Nationalekonomi: Examensarbete - masternivå (15 hp).

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
De allmänna behörighetskraven är
●

En kandidatexamen (eller motsvarande) och minst 60 hp i nationalekonomi. Häri
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●

måste ingå kurser i mikroekonomi och ekonometri (kvantitativa metoder) på
fördjupningsnivå eller motsvarande kurser som har inhämtats på annat sätt.
God muntlig och skriftlig språkfärdighet på engelska, motsvarande Engelska B
från svenskt gymnasium. Ekvivalering görs i enlighet med nationella riktlinjer.

Internationella sökande undantas från det allmänna behörighetskravet på kunskaper i
svenska.

Urvalsmetod
Urvalet baseras på meriter från tidigare universitetsstudier. Vid bedömningen kommer
särskild vikt att läggas vid betyg på kurser som är särskilt viktiga som förkunskaper för
programmet.

Övrigt
Programledning
För varje program utser Ekonomihögskolans styrelse en programansvarig som ansvarar
för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av programmet. Varje program knyts även
till en värdinstitution, som utgörs av en av Ekonomihögskolans institutioner.
Värdinstitutionen ansvarar för att administrativ support ges till studenter och lärare
knutna till programmet.
Programansvarig är även sammankallande för en programgrupp eller programråd som
består av lärare och studentrepresentanter samt representanter för administrativ
support som håller regelbundna möten för att säkerställa att program genomförs med
hög kvalitet.
Alla program vid Ekonomihögskolan utvärderas årligen och ett programstyrkort
presenteras för styrelsen som ett led i fakultetens kvalitetsutvecklings- och
säkringssystem.

Betygsskala
Vid Ekonomihögskolan betygsätts kurser i enlighet med följande betygsskala:
A (Utmärkt) 85-100 poäng/procent. Ett framstående resultat som är utmärkt vad
gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra) 75-84 poäng/procent. Ett mycket bra resultat som karakteriseras av
mycket bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra) 65-74 poäng/procent. Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande) 55-64 poäng/procent. Ett resultat som är tillfredsställande vad
gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt) 50-54 poäng/procent. Ett resultat som möter minimikraven vad gäller
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte
mer.
U (Otillräckligt/Underkänt) 0-49 poäng/procent. Ett resultat som är otillräckligt vad
gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
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För att få godkänt på en kurs måste studenten få betyg E eller högre.
Undervisande lärare avgör om antalet högskolepoäng ska omvandlas till 100 poäng
på aktuell kurs eller om ovanstående skala ska tillämpas som procent på en annan
skala.

Akademisk hederlighet
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad
tid.

(EAECO) Masterprogram i Economics, 120 högskolepoäng / Master's Programme (Two years) in
Economics, 120 credits

Programstruktur för Masterprogram i Economics
Programmet på 120 högskolepoäng har följande struktur:
Termin 1, höst (30 hp)
Period 1, Sep-Okt

Period 2, Nov-Dec

Två obligatoriska
kurser:

Två obligatoriska kurser:

NEKN32
Matematiska metoder
(7,5 hp)

NEKN31
Avancerad Ekonometri
(7,5 hp)

NEKN21
Avancerad
mikroekonomisk analys
(7,5 hp)

NEKN41
Avancerad
makroekonomisk analys
(7,5 hp)

Termin 3, höst (30 hp)
Period 1, Sep-Okt

Period 2, Nov-Dec

Termin 2, vår (30 hp)
Period 3, Jan-Mar
Två valbara kurser:

Specialiseringskurs eller
valbar kurs
(7,5 hp)

Period 4, Apr-Jun
En obligatorisk kurs:

NEKN01
Examensarbete magisternivå
(15 hp)

Specialiseringskurs eller
valbar kurs
(7,5 hp)

Termin 4, vår (30 hp)
Period 3, Jan-Mar

Två valbara kurser:

Två valbara kurser:

Två valbara kurser:

Specialiseringskurs
eller valbar kurs
(7,5 hp)

Specialiseringskurs eller
valbar kurs
(7,5 hp)

Specialiseringskurs eller
valbar kurs
(7,5 hp)

Specialiseringskurs
eller valbar kurs
(7,5 hp)

Specialiseringskurs eller
valbar kurs
(7,5 hp)

Specialiseringskurs eller
valbar kurs
(7,5 hp)

Period 4, Apr-Jun
En obligatorisk kurs:

NEKP01
Examensarbete masternivå
(15 hp)

Skolans programportfölj utvecklas ständigt och ibland kan kurser bytas ut eller ändras efter att du har
accepterat din studieplats. Dessa förändringar är vanligtvis ett resultat av studenternas feedback
och/eller utveckling inom respektive ämne. Ändringar kan ske i form av förändrat kursinnehåll,
undervisningsformat eller examinationsformer. Alla sådana förändringar är avsedda att främja
studenternas inlärning. Om programmet innefattar valbara kurser så kan studenter i de flesta fall
beredas plats i enlighet med önskemål, men det finns inga garanterade kursplatser.
1 högskolepoäng (hp) = 1 ECTS-poäng

