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Gjennomgang 
ECON3120/4120 – Mathematics 2: Calculus and linear algebra 
 
Emnet har de siste fire årene blitt undervist hvert semester. Emnet er obligatorisk i det 5-årige 
masterprogrammet i samfunnsøkonomi (profesjonsstudiet), 2-årige masterprogrammet i 
samfunnsøkonomi og fritt emne i bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi. Obligatorisk 
forkunnskap i dette emne er ECON2200. 
 
Undervisning, pensum og eksamen i emnet høstsemesteret 2007 fremgår i emnebeskrivelsen. 
 
Av totalt 103 oppmeldte i emnet var studentsammensetningen vårsemester 2007 var følgende: 

• programstudenter bachelor i samfunnsøkonomi 34 %  
• programstudenter master i samfunnsøkonomisk analyse 36 %  
• programstudenter 2-årig master i samfunnsøkonomi 23 % 
• programstudenter bachelor statsvitenskap 2 % 
• studenter uten tilhørighet til program 5 % 

I forbindelse med denne sluttevalueringen er det samlet inn opplysninger fra følgende kilder: 
• Sluttevaluering fra studentene som tok kurset våren 2007, via nettskjema. Av de 103 

eksamensoppmeldte var det 29 som svarte, 28 % 
• Underveisevaluering fra studentene i tidligere semestre og samtaler med 

kontaktstudentene. 
• Foreleserne ( Knut Sydsæter, Atle Seierstad og Arne Strøm) og noen av 

seminarlederne. 
• Studieadministrasjonen (antall oppmeldte, karakterstatistikk). 
 

Kommentar: 
Inntrykket fra underveisevalueringene og annen informasjon er at studentene jevnt over er 
brukbart fornøyd med forelesningene. En del bemerker riktignok at Arne Strøm har lett for å 
gå litt langsomt fram, at Knut Sydsæter av og til går litt for fort frem, og at Atle Seierstads 
håndskrift kan være vanskelig å lese. Det har ikke vært nevneverdige klager over at 
undervisningen ofte har gått på engelsk, selv om en bemereket at når han spurte om noe på 
norsk, syntes han at han også burde få svar på norsk. De fleste er rimelig fornøyde med 



seminarene. Mange sier at det har vært svært nyttig med de detaljerte løsningsforslagene til 
oppgavene som er blitt utdelt og/eller lagtu t på nettet etter seminarene. 
 
Konklusjon: 
Emnet og undervisningen tilfredsstiller de kravene som er satt i forbindelse med gjeldende 
lærings- og kunskapsmål.  
 
 
 


