Kursplan

Marknad och politik
Market and policy
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: B1AM01
Version: 6.0
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2019-11-20
Gäller från: VT 2020
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Nationalekonomi (G1F)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 och 2 inom ramen för
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, 180 hp.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen inleds med en översikt av grundläggande samhällsekonomiska teoretiska begrepp som resursallokering, prisbildning,
nationalinkomst, stabiliseringspolitik och handelspolitik. Därefter presenteras olika tillämpningsområden där fokus ligger på
konkreta exempel som berör den svenska samhällsekonomin och det internationella konjunkturläget såsom mikroekonomiska,
makroekonomiska och handelspolitiska tillämpningar, samt omvärldsanalys.
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 diskutera skillnaden vid tillämpning av penning- respektive finanspolitik,
1.2 förklara hur den internationella ekonomiska konjunkturen påverkar den svenska ekonomin,
1.3 förklara förekomsten av konjunktursvängningarna,
Färdigheter och förmågor
2.1 analysera och tolka ekonomiska resultat ur svenska och internationella rapporter,
2.2 redogöra för och analysera den aktuella ekonomisk-politiska debatten i Sverige och internationellt,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 kritiskt granska det dagsaktuella samhällsekonomiska konjunkturläget och
3.2 tolka de samhällsekonomiska följderna vid tillämpning av olika ekonomiska åtgärder.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Skriftlig inlämningsuppgift 1, genomförs i grupp
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1,3
Högskolepoäng: 4,5

Betygskala: U/G
Skriftlig inlämningsuppgift 2, genomförs individuellt och redovisas muntligt på seminarium
Lärandemål: 2.1, 2.2
Högskolepoäng: 2
Betygsskala: U/G/VG
Skriftlig inlämningsuppgift 3, genomförs i grupp och redovisas muntligt på seminarium
Lärandemål: 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 1
Betygsskala: U/G
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på samtliga inlämningsuppgifter. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs
dessutom väl godkänt på skriftlig inlämningsuppgift som genomförs individuellt.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Hultkrantz, L och Österholm, P (red) (senaste upplagan). Marknad och politik, Lund: Studentlitteratur
Eklund, K (senaste upplagan). Vår ekonomi En introduktion till samhällsekonomin, Lund: Studentlitteratur
Ytterligare kurslitteratur och övriga läromedel tillhandahålls/informeras om via lärplattformen (max 250 sidor)
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Kandidatprogram i offentlig förvaltning.

