
Periodisk sluttevaluering av ECON4271, 10.8.15 v/ Jo Thori Lind 

Emnet ble første gang undervist våren 2015. 

Studentene var alle på instituttets masterprogram, men to phd-studenter fulgte kurset uten å ta eksamen. 

I forbindelse med denne sluttevalueringen er det samlet inn opplysninger fra følgende: 

 Studenter som tok emnet inneværende semester. Av de 12 eksamensoppmeldte studentene besvarte 5 

skjemaet (dvs 42 %). Tallet er såpass lite at det er vanskelig å trekke sterke konklusjoner fra materialet. 

 Underveisevaluering fra studentene i inneværende semester 

 Alle som har deltatt i undervisningen, dvs. Rolf Aaberge, Paolo Piacquadio og undertegnede 

 Studieadministrasjonen 

Undervisningen har fulgt emnebeskrivelsen, som foreligger på 

www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4271/ 

Pensum fremgår på  www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4271/v15/pensumliste/index.html 

mens detaljer om det presise undervisningsopplegget fremgår av 

www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4271/v15/teaching_plan.html 

Generelt virker det som mange av studentene er fornøyd med kurset. Av de fem som besvarte skjemaet fra 

sluttevalueringen var fire jevnt over fornøyd, mens en var misfornøyd og fant kurset vanskelig. Fra et så 

begrenset utvalg er det vanskelig å trekke konklusjoner om andelen fornøyde studenter. Men kurset er 

ambisiøst og ligger på et høyt nivå som vil medføre at enkelte studenter vil finne stoffet vanskelig. 

Kursets fire kunnskapsmål var tilpasset hver sin del av undervisningen, og dukket både opp i seminaroppgaver 

og den endelige eksamen. Fra eksamensresultatene var det klart at en god andel av studentene hadde klart å 

tilegne seg kunnskap tilsvarende disse fire målsettingene på en tilfredsstillende måte. De tre ferdighetsmålene 

var også sentrale i undervisningsopplegget og ble testet i gruppeundervisningen.  

Generelt var de akademiske resultatene tilfredsstillende. En del studenter hadde tilegnet seg 

imponerendemengder kunnskap fra tre forholdsvis heterogene kompliserte fagfelt. Men siden dette er et 

avansert kurs på masternivå er det også klart at enkelte av studentene bare hadde fått med seg et minimum av 

det som kunne kreves av dem. 

Siden kurset ble gitt for første gang våren 2015 led det av enkelt mindre barnesykdommer. Særlig kan 

samspillet mellom forelesningene og seminarundervsiningen strammes opp. Dette har vi allerede konkrete 

planer om hvordan skal gjennomføres. 


