GRADUATE SCHOOL

GM0736 Ämnen i offentlig ekonomi och beteendeekonomi, 7,5
högskolepoäng
Topics in Public and Behavioral Economics, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Graduate School 2018-03-27 och senast reviderad 2018-0508. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-09-03, höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Graduate School
Inplacering

Kursen Ämnen i offentlig ekonomi och beteendeekonomi är en kurs inom
masterprogrammen på Graduate School, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Huvudområde

Fördjupning

Nationalekonomi

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

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen Ämnen i offentlig ekonomi och beteendeekonomi måste
deltagaren uppfylla förkunskapskraven för Master of Science programme in Economics
eller Master of Science programme in Finance. För programspecifika förkunskapskrav,
se utbildningsplan.
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
1. Kritiskt och systematiskt integrera kunskap om aktuella områden inom offentlig
och/eller beteendeekonomi
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2. Göra bedömningar inom ramen för aktuella områden inom offentlig och/eller
beteendeekonomi utifrån relevanta ämnesmässiga, sociala och etiska aspekter.
3. Identifiera det personliga behovet av större kunskap inom aktuella områden inom
offentlig och/eller beteendeekonomi.
Innehåll

Målet med kursen är att ge studenterna möjlighet till fördjupade studier av ett urval
aktuella områden inom offentlig och beteendeekonomi. Att läsa och diskutera aktuell
forskning är en viktig del av kursen. Traditionella föreläsningar utgör endast en liten del
av kursen. Studentcentrerade läraktiviteter utgör en större del. Välfärdsanalys och
beslutsfattande under risk är exempel på ämnesområden som ingår i kursen. För
information om exakt kursinnehåll hänvisas till kursguiden som ligger på kurshemsidan
eftersom innehållet kan variera mellan åren.

Former för undervisning

Kursen kommer att bestå av föreläsningar och gruppseminarier. Att läsa och diskutera
aktuell forskning är en viktig del av kursen.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Lärandemålen bedöms genom aktivt seminariedeltagande (lärandemål 1-3),
inlämningsuppgifter (lärandemål 1-3) och en muntlig eller skriftlig tentamen
(lärandemål 1-2). Aktivt deltagande på seminarierna är obligatoriska. Giltig frånvaro
från ett seminarium kan ersättas med individuella inlämningsuppgifter.
Om en student som har underkänts på samma examinationsmoment två gånger önskar
byta examinator inför nästa examinationstillfälle skall en skriftlig ansökan skickas till
den institution som är ansvarig för kursen. Ansökan skall beviljas om det inte finns
särskilda skäl för motsatsen (HF 6:22)
Om kursen slutar ges eller undergår stora förändringar skall studenten normalt
garanteras minst tre examinationstillfällen (inklusive det ordinarie tillfället)under
åtminstone ett år efter det att kursen senast gavs.
Antalet examinationstillfällen är begränsat till fem.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
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För att bli godkänd på kursen krävs godkänt på samtliga lärandemål. För väl godkänd
krävs godkänt på samtliga lärandemål samt att den totala betyget måste uppnå till nivån
för väl godkänd.
Kursvärdering

Vid kursens slut genomförs en kursvärdering. Resultatet och eventuella förändringar i
kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och
till de studenter som ska påbörja kursen.

GM0736 Ämnen i offentlig ekonomi och beteendeekonomi, 7,5 högskolepoäng / Topics in Public and
Behavioral Economics, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

