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Information om kursstruktur på fördjupningsnivå och 
avancerad nivå vid Nationalekonomiska institutionen 

 
 
 
Fördjupningsnivå 
Till fördjupningsnivån räknas alla kurser med en kurskod som börjar på NEKG eller NEKH. 
Enstaka kurser kan ha andra fördjupningskurser (eller motsvarande) som förkunskapskrav, i övrigt 
gäller att man kan läsa NEKG-kurser och NEKH-kurser i valfri ordning. Det rekommenderas att 
man följer en inriktningsstruktur på fördjupningsnivå. 
 
Information om kursutbud, inriktningsstrukturer och förkunskapskrav på fördjupningsnivå finns 
under ”Utbildning” på http://www.nek.lu.se. 
 
 
Kursstruktur 
Alla kurser på fördjupningsnivån omfattar 7,5 hp och ges på halvfart, vilket innebär att man för 
heltidsstudier (30 hp) under en termin läser två kurser parallellt under första delen av terminen och 
två andra kurser parallellt under den andra delen av terminen. Uppsatskursen omfattar 15 hp och kan 
läsas antingen på helfart under andra delen av terminen eller på halvfart under hela terminen. Totalt 
läses på fördjupningsnivå därmed (minst) 6 fördjupningskurser om 7,5 hp vardera samt en uppsats 
om 15 hp. Se nedan för en grafisk beskrivning av kursstrukturen på fördjupningsnivå.  
 
 
Fördjupningsnivå – termin 1 

Första delen (sept-okt eller jan-mars). 
2 kurser om 7,5 hp vardera. NEKG eller NEKH. 

Andra delen (nov-jan eller apr-juni). 
2 kurser om 7,5 hp vardera. NEKG eller NEKH. 

 
 
Fördjupningssnivå – termin 2 (alternativ 1) 

Första delen (sept-okt eller jan-mars). 
2 kurser om 7,5 hp vardera. NEKG eller NEKH. 

Andra delen (nov-jan eller apr-juni). 
Uppsatskurs om 15 hp. 

 
 
Fördjupningssnivå – termin 2 (alternativ 2) 

Första delen (sept-okt eller jan-mars). 
1 kurs om 7,5 hp. NEKG eller NEKH. 

Andra delen (nov-jan eller apr-juni). 
1 kurs om 7,5 hp. NEKG eller NEKH. 

Hela terminen (sept-jan eller jan-juni). 
Uppsatskurs om 15 hp. 

    
 
 



Avancerad nivå: magister- och masternivå 
Till avancerad nivå räknas alla kurser med en kurskod som börjar på NEKN eller NEKP. 
Kursstrukturen är i det närmaste identisk med den för fördjupningsnivå. Ett antal NEKN-/NEKP-
kurser har andra avancerades kurser som förkunskapskrav. Dessa kurser läses vanligen under det 
andra året på avancerad nivå (i en två-årig masterexamen). Det rekommenderas att man följer en 
inriktningsstruktur på avancerad nivå. 
 
Information om kursutbud, förkunskapskrav och inriktningsstrukturer på avancerad nivå finns under 
”Utbildning” på http://www.nek.lu.se. 
 
 
Kursstruktur 
Alla kurser på avancerad nivå omfattar 7,5 hp och ges på halvfart, vilket innebär att man för 
heltidsstudier (30hp) under en termin läser två kurser parallellt under första delen av terminen och 
två andra kurser parallellt under den andra delen av terminen. Uppsatskursen omfattar 15 hp och 
läses på helfart under vårterminens andra del. Se nedan för en grafisk beskrivning av kursstrukturen 
på avancerad nivå.  
 
 
Kursstruktur för magisterexamen (1 år –  45 hp kurser och 15 hp magisteruppsats) 
Avancerad nivå – år 1,  termin 1 

Första delen (sept-okt). 
2 kurser om 7,5 hp vardera. 

Andra delen (nov-jan). 
2 kurser om 7,5 hp vardera. 

 
 
Avancerad nivå – år 1,  termin 2 

Första delen (jan-mars). 
2 kurser om 7,5 hp vardera. 

Andra delen (apr-juni). 
Uppsatskurs om 15 hp. 

 
 
 
Kursstruktur för masterexamen (2 år –  45 hp kurser och 15 hp masteruppsats) 
Avancerad nivå – år 2,  termin 1 

Första delen (sept-okt). 
2 kurser om 7,5 hp vardera. 

Andra delen (nov-jan). 
2 kurser om 7,5 hp vardera. 

 
 
Avancerad nivå – år 2,  termin 2 

Första delen (jan-mars). 
2 kurser om 7,5 hp vardera. 

Andra delen (apr-juni). 
Uppsatskurs om 15 hp. 

 
 
 
 
 
 
 

 


