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Kurset er blitt undervist hvert vårsemester siden 2004. 
 
I vårsemesteret 2009 var det 35 som besto eksamen. Av disse tar 15 to-årig master i 
samfunnsøkonomi, 5 to-årig master i Environmental and Development, 15 fem-årig profesjon, 
og 2 andre m/studierett. Det var 60 som var meldt opp til eksamen, men 22 møtte ikke, og 3 
strøk. 
 
I forbindelse med denne sluttevalueringen, er det samlet inn opplysninger fra de følgende: 

• studentene som tok emnet i inneværende semester, via nettskjema. Det var totalt 20 
som besvarte nettskjema, dvs. 1/3 av de oppmeldte.  

• underveisevaluering fra studentene i inneværende semester 
• samtale med kontaktstudent  
• tilbakemelding fra forelesere og seminarledere i inneværende semester 
• studieadministrasjonen (gjennomføringstall, frafall, karakterstatistikk) 

 
 
Undervisningen har fulgt emnebeskrivelsen som finnes på  
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4325/ 
 
Pensum og konkret undervisningsopplegg fremgår av  
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4325/v09/ 
 
Blant studentene var det delte meninger om kurset. Mange studenter synes kurset var godt og 
meget interessant. Det var mange positive kommentarer til foreleserne, og mange sa også at 
det var svært positivt med forelesere fra Norges Bank. På den annen side var det også mange 
av studentene synes kurset var vanskelig. På nettskjemaet svarte 55 prosent at det 
books/articles var ”too difficult”, og 45 prosent OK. 40 prosent svarte at seminarene var ”too 
difficult”, mens 60 prosent svarte OK. Dette er i samsvar med stort frafall, der bare 35 
studenter besto eksamen av 60 påmeldte. En del av studentene synes også at hovedboka, Gali, 
var for kompakt, med lite intuisjon og få mellomregninger. Det ble også ytret ønske om flere 
oppgaver til å trene på, med fasit.  Både foreleserne selv og noen av studenter synes at antall 
forelesere, totalt 5 stykker, pluss seminarleder, var i overkant. 
  
Neste semester planlegges ingen store endringer i innholdet i kurset. Vi må imidlertid gjøre en 
innsats for å gjøre kurset noe enklere for studentene. Flere oppgaver med fasit. Mer 
mellomregning gjennomgås. Bedre forklaring av vanskelige tekniske overganger.  
 
Innholdet i emnet er rimelig i samsvar med kunnskaps- og ferdighetsmål for kurset.  
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