
 
Periodisk sluttevaluering av ECON5103/9103 Advanced 
Econometrics – Panel Data,  
 
Rapporten utferdiget 30. oktober 2010 av emneansvarlig Erik Biørn med 
innspill fra Ragnar Nymoen 
 
Gjennom de siste fire år er dette emnet blitt undervist en gang: Våren 2010. 
 (Emnets forløper, ECON5120, ble sist gitt høsten 2007)   
 
Studentsammensetningen i inneværende semester:  
ECON5103 (Master) 24 oppmeldt til eksamen, 18 møtte, 17 bestod, 1 strøk 
ECON9103 (PhD) 14 oppmeldt til eksamen, 13 møtte, alle bestod 
 
Som ledd i denne sluttevalueringen er det samlet inn opplysninger fra: 

• Studentene som tok emnet i inneværende semester, via nettskjema.  Av de  31 
som møtte til eksamen besvarte 11 kandidater skjemaet, dvs. vel en tredjedel. 

• Underveisevaluering fra studentene i inneværende semester og fra tidligere 
semestre.  

• Alle som har deltatt i undervisningen av emnet: Erik Biørn og Ragnar Nymoen . 
• Studieadministrasjonen (gjennomføringstall, frafall, karakterstatistikk) 

 
Undervisningen har fulgt emnebeskrivelsen, som foreligger på 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON5103/ 
 
Pensum fremgår av ovenstående. 
 
Konkret undervisningsopplegg fremgår av  
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON5103/v10/undervisningsmate
riale/ECON5103_PlanV2010_06.pdf 
 

1. Dette emnet ble undevist første gang i denne formen etter at Programrådet vedtok 
at økonometri skulle være obligatorisk del av doktorgradsutdannelsen og at emnet 
samtidig skulle være tilgjengelig for masterstudenter. Emnet er ett av fire 
økonometriemner på tilsvarende nivå: ECON 9/5101, ECON9/5102, 
ECON9/5103,  ECON9/5104. 

 
2. Studentttilstrømmingen viste at kurset lyktes i å tiltrekke seg studenter fra begge 

målgrupper. Det måtte allerede etter første forelesning skaffe et vesentlig større 
lokale, og seminarserien måtte dubleres. At 17 masterstudenter og 13 
doktorgradsstudenter bestod eksamen må sies å være høyt for et så avansert emne. 
Vårt inntrykk underveis, blant annet basert på samtaler med studenter på 
forelesninger og seminarer samt med PhD-veiledningskandidater som fulgte 
undervisnigen, var at læringsmiljøet var godt, og spesielt at det ikke var 
problematisk å ”blande” master og doktorgradsstudenter. Selv om et hovedmål for 
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undervisningen var å gi en grundig innføring i paneldatametoder, ble det avsatt tid 
til å gjennomgå konkrete anvendelser både på forelesningene og seminarene. Til 
hvert seminar ble studenter (gruppevis) aktivisert gjennom en teoretisk og en 
praktisk oppgave, med bruk av egnet programvare (Stata) på konkrete datasett. 
Erfaringene med dette opplegget er meget gode, og vi anbefaler at lignende 
opplegg følges for de andre økonometriemnene på dette nivået. 
Eksamesoppgavene (hjemmeeksamen) testet kandidatene i en tilsvarende 
kombinasjon av teoretiske og anvendte ferdigheter. Doktorgradsstudentene hadde 
adgang til – med visse beskrankninger – å bruke selvvalgte datasett i en av 
oppgavene. 

 
3. En god del materiale, forelesningsnotater, slides, datasett, artikler med eksempel 

på anvendelser, etc. ble lagt ut på kursets hjemmeside. 
 
4. Lærerne har, allerede få måneder etter  kursets avslutning, fått forespørsler fra 

flere studenter om når det vil bli gitt igjen. 
 

5. Sitater fra studentenes evaluering: ”I love this course quite a lot! I also think it is 
one of the most important and best economics course I have ever done”. “I found 
both lecturers to be very good” “Er som helhet veldig fornøyd med kurset og har 
lært mye”. ”…the department should further its commitment to this area of 
economics!!” 


