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Evalueringsmøtet fant sted tirsdag 6.november 2007 på rom 1205 

 

Om emnet 

10 studiepoeng. Gis annethvert semester. 13 dobbelttimer forelesninger. 10 dobbelttimer 

seminarer. Obligatorisk på 5-årig master i samfunnsøkonomi. Forkunnskapskrav: ECON3150 

(obligatorisk) ECON 4130 (anbefalt) Undervisningen, pensum og eksamen i 

overensstemmelse med beskrivelsen på emnesidene.  

 

Om evalueringen 

Evalueringen basert på: Studenters svar på nettskjema (svarprosent: ca. 50), 

underveisevaluering (svarprosent: ca. 50), samtaler med kontaktstudenter, uformell 

studentkontakt, informasjon fra seminarledere, tidligere rapporter, eksamensstatistikk, etc. 

 

Hovedkonklusjoner fra evalueringen 

Undervisning og pensum synes å fungere bra. De aller fleste studenter uttaler at de er meget 

godt fornøyd med forhåndsinformasjonen, kurset som helhet, det skriftlige pensumet samt 

forelesninger, seminarer (inklusive seminaroppgaver og undervisning i programvare: PcGive ) 

og obligatorisk innleveringsoppgave. Noen kunne ha ønsket flere empiriske eksempler i 

oppgaver og forelesninger. Mange studenter uttaler at de setter stor pris på Lecture notes 

(våren 2007 i alt 24) som legges ut på nettet løpende. De aller fleste synes kursets omfang er 

rimelig, noen få fant det for omfattende. Noen fant eksamensoppgaven våren 2007 vel 

omfattende for en tre timers eksamen. Det er utvilsomt mulig å gjøre undervisningen i bruk av 

programvare mer effektiv og mindre arbeidskrevende for de faste lærerne. Med det forutsetter 

at Økonomisk institutt er villig til å satse mer ressurser enn i dag på tilrettelegging, 

vedlikehold og oppdatering av databaser og programvare. 

 

Sitater fra to studentevalueringer våren 2007: “Very good organization of the course. A clear 

structure of the topics in the course, and their relation. Perfect use of electronic means from 

the lecturer's side. Early posting of resources and lecture notes is very helpful.” ”I think the 

lecturer and the seminar leader made an otherwise difficult subject possible to follow both 

with pleasure and understanding.”  

 

Emnet fungerer i henhold til lærings- og kunnskapsmålene.  
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