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Välkomna till Nationalekonomi II / III

Denna introduktionsföreläsning:

• Kursadministratör, 

• viktig information, 

• matematikföreläsningar, 

• uppsatskursen,

• mm.



Hur styrs nationalekonomiska
institutionen I?
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Utbildningsdepartementet

Universitetskanslersämbetet
(UKÄ)

Universitetsstyrelsen

Områdesnämnden
(Humanvetenskap)

Samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden

Nationalekonomiska inst.



Hur styrs nationalekonomiska
institutionen II?
• Institutionsstyrelsen: 

– Lärare, administratörer, studenter
– Beslutar bl a om budget och kursplaner

• Prefekt Jonas Häckner, stf Rikard Forslid

• Studierektorer:
– Adam Jacobsson
– Peter Skogman-Thoursie
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Kursadministration
-Läskurser

Lorenz Pirus

• e-mail: lorenz.pirus@ne.su.se

• Telefon: 16 30 38

• Rum: A485

• Mottagningstid: Mån-Tor 12.30-13.30
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Kursadministration
-Uppsatskursen

Marit Fahlén

• e-mail: marit.fahlen@ne.su.se

• Telefon: 16 21 33

• Rum: A487

• Mottagningstid: Mån-Tor 12.30-13.30
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Hemsidan: www.ne.su.se

• Kursinformation, scheman, tentamensinformation m m



2017-01-16 8

Mondo: Gruppövningsuppgifter, seminarieövningar, m m
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Universitetskonto

• Aktivera ditt 
universitetskonto via 
https://aktivera.su.se/

• Du får tillgång till 
funktioner under portalen 
Mitt universitet, t ex Mondo 
och minastudier,

• trådlöst nätverk. 
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Tentaanmälan
• Senast 10 dagar innan tentamen

• Endast via mitt.su.se

• Endast anmälda är garanterade att 
få skriva

• ID–kontroll vid tentor

• Utan legitimation får man inte 
tentera!

• Tentaresultat meddelas på 
minastudier.su.se

• …går fortare om alla anmäler sig i 
tid!
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• 7-gradiga betyg där A – E 
är godkänt

• Rekommenderat intervall 
för E är 45-49 %

• Bygger på ett antagande 
om att de kunskapskrav 
som finns i kursplanerna i 
normalfallet uppnås bäst 
med den 
rekommenderade skalan

• Plussning tillåts ej

Examination



Att fuska eller bryta mot 
ordningsregler…

• Om en student bryter mot ordningsregler eller 
misstänks för att vilseleda vid examination 
(=fusk) är vi skyldiga att anmäla detta till 
disciplinnämnden.

• Nationalekonomiska institutionen beslutar inte 
om sanktioner – detta gör disciplinnämnden.

• Disciplinnämnden kan exempelvis besluta om:
– att avstänga en student från undervisning, 
– att utdela en varning.
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Reglerna för tentamensskrivningar 
hittar ni här
http://www.su.se/regelboken/bok-2/utbildning-pa-̊ 
grundniva ̊-och-avancerad-niva ̊/regler-for̈- 
tentamensskrivningar-vid-stockholms-universitet- 
1.26334 
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Schemaläggning

• (Nästan) Alla kurser går på halvfart

• Kurser är 7,5 hp, uppsatsen är 15 hp

• Nationalekonomi II:
– Fyra valfria kurser (4 gånger 7,5 hp, notera särskilda 

behörighetskrav på vissa kurser)
• Nationalekonomi III:

– Två (till) valfria kurser
– Kandidatuppsats i nationalekonomi 15 hp 
– Uppsatsen samförfattas
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Missa inte detta behörighetskrav

Nationalekonomi III och kandidatuppsats: 
– Nek I+II inklusive

• Intermediate microeconomics, 7,5 hp
och

• Intermediate macroeconomics, 7,5 hp
• Empirical methods 1, 7,5 hp



Kurser finns här på hemsidan:
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Allmänt om kurserna

• Nu mer matte än under NEK I

• Bra repetera gamla mattekunskaper

• Gå på matteföreläsningarna

• …och mattestugor!

• Lugn, det ordnar sig…
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Matematikföreläsningar

• Dr Mathias Herzing

• 8 Föreläsningar

• Repetition av relevant gymnasiematte

• Första föreläsningen 17/1, 08-10, B4

• Frivilligt

• Mattestugor kommer sedan även att finnas

• God investering!
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Kandidatuppsats i 
nationalekonomi:

• Informationsmöte 1 (av fyra): Fre 20/1 kl 13-15, B3

• Schema på hemsidan

• Börja redan nu att tänka på vad du vill skriva om (och 
med vem)!

• Kolla jobbportalen MyCareer på SU:s hemsida här.
– Jobb och praktik samt kanske uppslag till 

uppsatsidéer…



www.ekonomistas.se
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Uppsatsexamination

• Under vecka 10 seminariebehandlas uppsatser som ej 
blev klara under föregående termin

• gå gärna på dessa uppsamlingsseminarier! (det 
kommer fler seminarier i maj)

• måste ändå gå på minst 5 + 2 seminarier
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Utbytesstudier

• Nationalekonomiska institutionen 
har utbytesavtal med 15 
universitet i Europa

• alla institutionens utbyten sker 
inom ERASMUS-programmet

• Mer info finns på www.ne.su.se

• Tänk på att hinna tenta innan ni 
åker!

Foto: www.fotoakuten.se
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• Vi gör en enkätundersökning vart 3-5 år till alla som 
läst motsvarande Nationalekonomi III vid SU

• Ett representativt urval av arbeten ur den senaste 
enkäten:
– Modelling Analyst/Credit Risk Modeller, ABN Amro Bank
– Departementssekreterare, Finansdepartementet
– Statistiker, SCB
– Risk-/finansiell analytiker, GE Money Bank AB
– Analytiker, Finansinspektionen
– Forskningsassistent, Institutet för framtidsstudier
– Managementkonsult, McKinsey & Co

Vart leder studier i NEK?
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– Backoffice för fondbolag, Brummer & Partners
– Kvantitativ

nationalekonom/arbetsmarknadsekonom, 
Finansdepartementet

– Doktorand, Uppsala universitet
– Gruppchef, SEB
– Controller, Stockholms stad
– Statistiker/nationalekonom, SCB
– Ambassadtjänsteman, Utrikesdepartementet
– Ekonom, Riksbanken
– Biståndsanalytiker, SIDA 
– Politiskt sakkunnig, Regeringskansliet
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Master programme in Economics

• Programstart varje höst
• 50 platser (ca 300-400 sökande)
• Tvåårigt program
• All undervisning på engelska
• Behörighetskrav: Kandidatexamen i valfritt ämne 

samt 60 hp nationalekonomi (NEK I+II)
• Sista ansökningsdag (ca)15 april varje år
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Master programme overview



2017-01-16

Undervisa nästa termin?

• Gruppövningslärare på 
Nationalekonomi I

• Mikro och/eller makro

• Krav: 90 hp nationalekonomi 
inklusive uppsats

• Kontakta Peter Langenius, 
lan@ne.su.se
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Lycka till med studierna!
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Några studentorganisationer på SU

• Studentkåren

• Stockholms studenters IF (SSIF)

• Samhällsvetenskapliga föreningen (SF)

• Nationalekonomiska ämnesrådet (NÄR)



Stockholms universitets studentkår

• Bli medlem! 120 kr per termin

• Kåren företräder alla studenter

• Ett socialt studentliv

• www.sus.su.se

31Presentation January 2017
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HAR	DU	FRÅGOR	ELLER	VILL	GÅ	MED	I	NÄR?	
PROJEKLEDARE@ARBETMARKNADSDAGEN.COM


