
Periodisk sluttevaluering av ECON4820, 13.10.2010 
v/Geir B. Asheim 
 
Dette emnet blitt undervist i følgende semestre: V04, V06, V08 og V10. 
 
Studentsammensetningen V10 var som følger. 
 

 I SVM2-ECON: 6 meldte seg opp til eksamen, hvorav 5 avla og bestod eksamen. 
 I SVM2-EDEC: 2 meldte seg opp til eksamen, hvorav 1 avla og bestod eksamen. 
 I SVM5-ECON: 11 meldte seg opp til eksamen, hvorav 10 avla og bestod eksamen. 
 I MFM2-HEPAM: 1 meldte seg opp til eksamen, avla og bestod eksamen. 
 Andre med studierett: 12 meldte seg opp, men bare 2 avla eksamen. Ingen av disse 

bestod eksamen. 
 
I forbindelse med denne sluttevalueringen er det samlet inn opplysninger fra de følgende: 
 

 Studentene som tok emnet i inneværende semester, via nettskjema. Av de 32 
oppmeldte, var det bare 5 som svarte på skjemaet, dvs. 16 prosent. En viktig grunn til 
den lave svarprosenten, var at eksamenen var svært sent i semesteret, bare 4 dager før 
fristen for nettskjemaet. 

 Underveisevaluering fra studentene i inneværende semester (samt V04, V06 og V08). 
 Foreleserne i kurset (som også har hatt seminarene V04 og V10). 
 Studieadministrasjonen (gjennomføringstall, frafall, karakterstatistikk). 

 
Undervisningen har fulgt emnebeskrivelsen, som foreligger på 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4820/ 
 
Pensum og konkret undervisningsopplegg V10 framgår av 
http://folk.uio.no/gasheim/ec4820pl.htm 
 
Kommentarer: 
 

(1) Dette er et emne i næringsøkonomisk teori. Det bygger på spillteori. Kurset er 
krevende hvis man ikke har hatt en innføring i spillteori fra før. Frafallet blant ”andre 
studenter med studierett” kan være forårsaket av at de ikke har tilstrekkelig bakgrunn. 
Det bør nevnes i ”Recommended prior knowledge” at bakgrunn i spillteori anbefales. 
En av studentene reiser spørsmål om emnets navn (Strategic Competition) er 
informerer godt nok om faktisk innhold. Et mulig alternativ er Industrial Economics. 

(2) Studentene virker fornøyd med Tiroles Theory of Industrial Organization, som er 
hovedpensumbok. Oversiktsartiklene som dekker viktige deler av pensum, er av høy 
kvalitet, men mindre egnet for undervisningsformål. 

(3) Resultatene både V10 og tidligere har ligget nær 10-25-30-25-10-normen blant dem 
som har bestått, med ingen systematiske og persistente avvik. 

(4) Forelesningene V10 ble gjennomført vha. beamer/ppt-presentasjoner (som jeg la mye 
arbeid ned i, og som forhåpentligvis også ga studentene gode oversikt over de temaene 
som ble forelest), se http://folk.uio.no/gasheim/ec4820pl.htm . Klagene på tavleskrift 
er knyttet til seminarene. 

(5) De studentene som svarte, er stort sett fornøyd med seminar- og eksamensoppgaver. 


