Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Kursplan

Makroekonomi
Macroeconomics
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: SMA101
Version: 5.0
Fastställd av: Utbildningsutskottet 2013-08-14
Gäller från: HT 2013
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Nationalekonomi (G1N)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
Ämnesgrupp: Nationalekonomi
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt En B, Ma C och Sh A (Områdesbehörighet 4)
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen behandlar den nationella ekonomin i stort, och då mer specifikt den svenska ekonomin. Följande områden behandlas:
1. Nationalräkenskaperna och BNP-begreppet,
2. Betalningsbalansen och utrikeshandeln,
3. Tillväxtteori,
4. Arbetslöshet och inflation,
5. Pengar, penningmängd och prisnivå,
6. Den keynesianska modellen,
7. Ekonomisk politik i en öppen ekonomi,
8. Växelkurspolitik.
Mål
Ett övergripande mål är att ge studenten grundläggande kunskaper om hur marknadsekonomin fungerar med särskild fokus på
förutsättningarna i den svenska ekonomin och hur olika ekonomiskpolitiska åtgärder påverkar samhällsekonomin.
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. förklara centrala begrepp inom det makroekonomiska området,
2. med hjälp av teoretiska modeller förklara centrala ekonomiska samband inom det makroekonomiska området,
3. redogöra för hur de svenska institutioner som är viktigast för den ekonomiska politiken fungerar och vilka begränsningar de
arbetar under,
Färdigheter och förmåga
4. analysera effekterna av olika makroekonomiska händelser på samhällsekonomin,
5. analysera vilka effekter olika ekonomisk-politiska åtgärder får på samhällsekonomin samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. med hjälp av de begrepp och teorier som behandlats i kursen kritiskt värdera olika tänkbara ekonomisk-politiska åtgärder för
att uppnå givna makroekonomiska mål.
Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar. Undervisningen bedrivs på svenska. Undervisning på engelska kan förekomma
liksom engelskspråkig litteratur.

Examinationsformer
Kursen examineras genom skriftlig tentamen. Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och
regelverk vid Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Fregert, Klas & Jonung, Lars, (2010), Makroekonomi – Teori, politik & institutioner, Studentlitteratur, 3:e upplagan.
Ytterligare material kan tillkomma som utdelas i samband med undervisning eller tillhandahålls i utbildningsplattformen Ping
Pong.
Studentinflytande och utvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering genom en enkät. Kursansvarig sammanställer enkäterna. Utvärderingen
sammanställs och offentliggörs i enlighet med institutionens bestämmelser.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet.

