
	
	
	
	
	
	
	
	

  

 
Postadress Box 7082, 22007 Lund    Besöksadress Tycho Brahes väg 1  

Telefon: växel 046-222 00 00   
E-post förnamn.efternamn@nek.lu.se Internet http://www.nek.lu.se 

Na t i o na l ek ono m i sk a  i ns t i t u t i one n  
 

 

Välkommen till höstens kurser i 
Nationalekonomi på avancerad nivå 

 
 
Vi tycker det är mycket trevligt att du har valt att fortsätta dina studier i nationalekonomi och 
hoppas du ska finna den kommande terminen intressant och utvecklande. 
 
Inget introduktionsmöte avhålls. 
 
  
Obligatorisk registrering för alla studenter 
Du måste registrera dig för att behålla din plats på din utbildning. Att vara registrerad innebär 
att du blir aktiv student vid Lunds universitet. Kursen du är antagen på använder sig av 
webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig på kursen via Studentportalen 
på http://www.student.lu.se.  
 
Webbregistreringen är öppen från och med 14 augusti till och med 28 augusti  
OBS! Om du inte registrerar dig senast den 28 augusti innebär detta att du automatiskt 
lämnar återbud till din plats på utbildningen. Detta gäller även om du går ett program. Om 
du inte registrerar dig i tid går din plats vidare till reservplacerade studenter. 
 
Om du är antagen med villkor eller om du av annan anledning inte lyckas registrera dig så 
måste du kontakta Nationalekonomiska institutionen innan registreringstiden gått ut. 
 
Närmare information om hur Webbregistreringen går till finner du i bifogat dokument. 
	
Obligatorisk webb-registrering – registrering är inte möjlig 
Om du inte får upp något registreringsalternativ när du försöker registrera dig och i stället får 
ett meddelande som säger "Webbregistrering är inte möjlig", så innebär det att du antingen är 
antagen till kursen med villkor (d.v.s. du måste uppfylla vissa behörighetskrav) eller att 
kursen för tillfället inte är öppen för registrering. I så fall måste du kontakta 
Nationalekonomiska institutionen innan registreringstiden har gått ut. 
 
Utbildningsadministratörer  
Azra Padjan: azra.padjan@nek.lu.se (046-222 8663)  
Nathalie Stenbeck: nathalie.stenbeck@nek.lu.se (046-222 3608)  
 
Studievägledare  
Mårten Wallette: studievagledare@nek.lu.se (046-222 8675) 
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Live@Lund  
Kursen eller kurserna du är antagen på använder Live@Lund som studentportal för 
samarbete och information. Live@Lund når du på http://liveatlund.lu.se. Du får tillgång till 
kurssidorna i Live@Lund cirka ett dygn efter att den obligatoriska webbregistreringen 
genomförts.  
 
Om du på grund av en villkorad antagning inte kan webbregistrera dig, så gäller att du får 
tillgång till kurssidorna på Live@Lund efter att du har kontaktat Nationalekonomiska 
institutionen enligt ovan – under förutsättning att du är antagen i vanlig ordning, tidigare har 
tackat ja till din plats via antagning.se samt att du kan förväntas uppfylla villkoren senast vid 
kursstart. Notera att detta inte innebär en formell registrering. Du blir registrerad i Ladok 
först när villkoren är uppfyllda. 
 
Bifogat finner du litteraturlista, information om webbregistrering samt en checklista inför 
terminsstarten. Schema, kursplan och övrig information finns i Live@Lund. 
 
 
 

V Ä L K O M M E N !  
 
Pontus Hansson 
Studierektor 
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Kurslitteratur – höstterminen 2017 

Avancerad nivå 
 
 
NEKN21 Advanced Microeconomic Analysis 
Varian, Hal R. (1992): Microeconomic Analysis, third edition, W.W. Norton, New York 
 
Supplementary material 
 
 
NEKN22 Economic and Financial Decision Making 
Eeckhoudt, Louis, Christian Gollier and Harris Schlesinger (2005): Economic and 
Financial Decisions under Risk, Princeton University Press 
 
Angner, Erik (2016): A Course in Behavioral Economics, second edition, Palgrave 
MacMillan 
 
Supplementary material 
 
 
NEKN31 Advanced Econometrics 
Verbeek, Marno (2012): A Guide to Modern Econometrics, fourth edition, Wiley 
(Paperback, ISBN: 9781405182577) 
 
Supplementary material 
 
Recommended literature: Kennedy, Peter (2008): A Guide to Econometrics, sixth edition, 
Blackwell Publishing (Paperback, ISBN: 9781405182577) 
 
 
NEKN32 Mathematical Methods, advanced level 
Sydsaeter, Knut and Peter Hammond (2012): Essential Mathematics for Economic 
Analysis, fourth edition, Pearson 
 
Sydsaeter, Knut, Peter Hammond, Atle Seierstad and Arne Strom (2015): Further 
Mathematics for Economic Analysis, third edition, Prentice Hall  
 
Supplementary material 
 
 
NEKN33 Applied Microeconometrics 
Angrist, Joshua and Jörn-Steffen Pischke (2009): Mostly Harmless Econometrics: An 
Empiricists Companion, Princeton University Press  
 
Supplementary material 
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NEKN41 Advanced Macroeconomic Analysis 
Birch Sørensen, Peter and Hans Jørgen Whitta-Jacobsen (2010): Introducing Advanced 
Macroeconomics: Growth & Business Cycles, second edition, McGraw-Hill 
 
Supplementary material 
 
 
NEKN42 Applied International Macroeconomics 
Pilbeam, Keith (2013): International Finance, fourth edition, MacMillan 
 
Supplementary material 
 
 
NEKN73 Advanced Development Economics 
Ray, Debraj (1998), Development Economics, Princeton University Press 
 
Supplementary material 
 
 
NEKN74 The Chinese Economy 
A set of articles 
 
 
NEKN81 Foundations of Finance 
Danthine, Jean-Pierre and John B. Donaldson, (2014): Intermediate Financial Theory, 
third edition, Elsevier 
 
Supplementary material 
 
 
NEKN82 Empirical Finance 
Campbell, J.Y., A. W. Lo, and A.C. Macinlay (1998): The Econometrics of Financial 
Markets, Princeton University Press 
 
Supplementary material 
 
 
NEKP21 Microeconomics – Individual Choice 
Mas-Colell Andreu, Michael D. Whinston and Jerry R. Green (1995): Microeconomic 
Theory, Oxford University Press 
 
Supplementary material 
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NEKP32 Mathematical Methods – Dynamic Optimisation 
Sydsaeter, Knut and Peter Hammond (2012): Essential Mathematics for Economic 
Analysis, fourth edition, Pearson 
 
Sydsaeter, Knut, Peter Hammond, Atle Seierstad and Arne Strom (2015): Further 
Mathematics for Economic Analysis, third edition, Prentice Hall  
 
Supplementary material 
 
NEKP51 Advanced Public Economics 
Hindriks, Jean and Gareth D. Myles (2013): Intermediate Public Economics, second 
edition, MIT Press, Cambridge 
 
Supplementary material 
  



Webbregistrering för studenter på grund- och avancerad nivå
För att logga in på Studentportalen www.student.lu.se använder du dig av ditt Studentkonto. Om 
du tidigare har läst någon kurs vid Lunds universitet har du ett Studentkonto (alla studenter vid 
Lunds universitet får automatiskt ett Studentkonto). Om det är första gången du läser en kurs vid 
Lunds universitet kommer du att få e-post till den e-postadress du angivit hos antagning.se med 
instruktioner om hur du aktiverar ditt Studentkonto. Glöm inte att notera och spara dina 
kontouppgifter. 
_________________________________________________________________________________

1) Logga in på studentportalen www.student.lu.se med ditt Studentkonto

2) Välj fliken "Registrering", sedan tjänsten "Kurs-/programregistrering".
3) Välj "Välj termin" och klicka sedan på "Fortsätt" - och då listas de tillgängliga alternativ som du
kan registrera dig på den aktuella terminen.
4) Bocka för ev. program samt kurser som du vill registrera dig på och klicka på "Fortsätt"
5) Granska och godkänn sedan din registrering genom att klicka på "Registrera dig".
6) Du får en bekräftelse på att registreringen är utförd. Dubbelkolla dock att allt är ok genom att
klicka på den lilla pilen vid "Visa registreringar" - och dina utförda registreringar visas.
7) Du kan också se dina registreringar under "Studieinfo" > "Resultat och registreringar".
_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2) Välj fliken "Registrering", sedan tjänsten "Kurs-/programregistrering".

1) Logga in på studentportalen www.student.lu.se.

Obs! För att behålla din plats på kursen måste webbregistrering göras senast den 28 augusti 2017 

Om du inte får upp något registreringsalternativ och i stället får ett meddelande som säger att 
"Webbregistrering inte är möjlig" så innebär det att du antingen är antagen till kursen med villkor 
(dvs. du måste uppfylla vissa behörighetskrav) eller att kursen för tillfället inte är öppen för 
registrering. Om du är antagen med villkor eller om du av annan anledning inte lyckas registrera 
dig så måste du kontakta Nationalekonomiska institutionen innan registreringstiden gått ut. 

Utbildningsadministratörer 
Azra Padjan: azra.padjan@nek.lu.se (046-222 8663) 
Nathalie Stenbeck: nathalie.stenbeck@nek.lu.se (046-222 3608) 

Studievägledare 
Mårten Wallette: studievagledare@nek.lu.se (046-222 8675) 
__________________________________________________________________________________
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3) Här listas de tillgängliga alternativ som du kan registrera dig på den aktuella terminen. Under
"Meddelande" kan finnas ett meddelande om att webbregistrering inte är möjlig.

Om du inte får upp något registreringsalternativ och i stället får ett meddelande som säger att 
"Webbregistrering inte är möjlig" så innebär det att du antingen är antagen till kursen med villkor 
(dvs. du måste uppfylla vissa behörighetskrav) eller att kursen för tillfället inte är öppen för 
registrering. Om du är antagen med villkor eller om du av annan anledning inte lyckas registrera 
dig så måste du kontakta Nationalekonomiska institutionen innan registreringstiden gått ut. 

Utbildningsadministratörer 
Azra Padjan: azra.padjan@nek.lu.se (046-222 8663) 
Nathalie Stenbeck: nathalie.stenbeck@nek.lu.se (046-222 3608) 
Studievägledare 
Mårten Wallette: studievagledare@nek.lu.se (046-222 8675)

3) Välj "Välj termin" och klicka sedan på "Fortsätt".
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5) Granska och godkänn sedan din registrering genom att klicka på "Registrera dig".

4) Bocka för ev. program samt kurser som du vill registrera dig på och klicka på "Fortsätt".
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7) Du kan också se dina registreringar under "Studieinfo" > "Resultat och registreringar".

6) Du får en bekräftelse på att registreringen är utförd. Dubbelkolla att allt är ok genom att
klicka på den lilla pilen vid "Visa registreringar" -  och dina utförda registreringar visas.
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Nat ional ekonomiska 	 inst i tu t ionen	
	

 
 

Obligatorisk webbregistrering 
  
Du måste registrera dig för att behålla din plats på din utbildning – se introduktionsbrev för 
sista registreringsdag! Att vara registrerad innebär att du blir aktiv student vid Lunds universitet. 
Kursen du är antagen på använder sig av webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig 
på kursen via Studentportalen på http://www.student.lu.se. För instruktioner om detta se bifogat 
dokument om webbregistrering. 
 
Obligatorisk webbregistrering – om registrering inte är möjlig 
 
Om du inte får upp något registreringsalternativ och i stället får ett meddelande som säger att  
"Webbregistrering inte är möjlig" så innebär det att du antingen är antagen till kursen med villkor (dvs. 
vissa behörighetskrav måste uppfyllas) eller att kursen för tillfället inte är öppen för registrering. Om 
du är antagen med villkor eller om du av annan anledning inte lyckas registrera dig så måste 
du kontakta Nationalekonomiska institutionen senast sista registreringsdag. För 
kontaktinformation se nedan. 
 
Vår hemsida  
 
Vår hemsida, www.nek.lu.se, innehåller information om Nationalekonomiska institutionen. Via länken 
”Utbildning” överst på sidan når du viktig och omfattande information om dina studier av allehanda 
slag. 
 
Live@Lund 
 
Live@Lund är den studentportal där allt kursmaterial finns. Inloggning sker med ditt Studentkonto. Du 
får tillgång till kurssidan i Live@Lund ca ett dygn efter att den obligatoriska webbregistreringen 
genomförts. Om du inte kan webbregistrera dig ges du manuell tillgång till kurssidan i Live@Lund efter 
att du har kontaktat institutionen enligt ovan.  
 
Schema, kursplan och litteraturlista 
 
Schema, kursplan och litteraturlistor finns i Live@Lund och kan även nås via institutionens hemsida. 
Litteraturlista skickas ut till alla antagna. 
 

Obligatoriska moment i studierna 
 
Föreläsningarna är inte obligatoriska men under terminen kan det förekomma obligatoriska moment, 
såsom inlämningsuppgifter, laborationer m.m. 
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Anmälan till tentamen 
 
Tid för tentamen finns inlagt på ditt schema. Om du läser en kurs på plats i Lund behöver du inte 
anmäla dig till ordinarie tentamen när du är registrerad på kursen för första gången. Däremot måste du 
anmäla dig till omtentamen. Du måste även anmäla dig till tentamen om du är omregistrerad på en 
kurs. Om du läser en kurs på distans måste du alltid anmäla dig till alla tentamenstillfällen. Anmälan 
sker via Live@Lund och skall göras senast sju dagar före tentamenstillfället. Därefter dras 
anmälningslistorna in och ej anmälda får endast tentera i mån av plats och tillgång till extra skrivningar. 
Om det inte finns några anmälda studenter ställs tentamenstillfället in. 
 
Receptionen 
 
Receptionen finns i ljusgården (entréplanet) på EC (Holger Crafoords ekonomicentrum). Där får du 
bl.a. hjälp med intyg, information om pågående aktiviteter m.m. Receptionen är öppen under 
terminstid, måndag–fredag 08:00–17:00, och har telefon 046-222 02 70. 
 

Tentamensresultat & Studentkonto 
 
Besked om tentamensresultat kommer till ditt Studentkonto. Som ny student i Lund kommer du att få 
e-post till den e-postadress du angivit hos antagning.se med instruktioner om hur du aktiverar ditt 
Studentkonto och sparar dina kontouppgifter. Om du inte får detta mail, kontakta receptionen i 
ljusgården på EC alternativt Lunds universitets servicedesk på servicedesk@lu.se (tel: 046-222 90 00)  
 
Biblioteket 
 
Ekonomiska Biblioteket är ett av de största institutionsbiblioteken vid Lunds Universitet. Biblioteket 
betjänar i första hand studenter, lärare och forskare vid Holger Crafoords Ekonomicentrum. Här finns 
tidskrifter och litteratur inom de ekonomiska ämnena och angränsande ämnesområden samt 
möjligheter till studier och datorbaserad informationssökning.    
 
Kontaktpersoner på Nationalekonomiska institutionen 
 
Studierektor 
Pontus Hansson, 046-222 79 14, rum 288, Holger Crafoords Ekonomicentrum 
e-post: pontus.hansson@nek.lu.se 
 
Studievägledare 
Mårten Wallette, 046-222 86 75, rum 289, Holger Crafoords Ekonomicentrum 
e-post: studievagledare@nek.lu.se 
 
Kursadministratör 
Azra Padjan, 046-222 86 63, rum 287, Holger Crafoords Ekonomicentrum  
e-post: azra.padjan@nek.lu.se 
 
Kursadministratör, distanskurser och uppsatser 
Nathalie Stenbeck, 046-222 36 08, rum 286, Holger Crafoords Ekonomicentrum  
e-post: nathalie.stenbeck@nek.lu.se eller distans@nek.lu.se 
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Regler för tentamen vid Nationalekonomiska 
institutionen, höstterminen 2017 
 
För att tentera på en kurs måste du vara registrerad på kursen innevarande termin. Har du varit registrerad 
på kursen tidigare termin/er måste du omregistrera dig. 
 
1. Om du läser en kurs på plats i Lund behöver du inte anmäla dig till ordinarie tentamen när du är 
registrerad på kursen för första gången, men däremot måste du anmäla dig till omtentamen. Om du är 
omregistrerad måste du anmäla dig till alla tentamenstillfällen. Om du läser en distanskurs måste du alltid 
anmäla dig till alla tentamenstillfällen. Anmälan skall vara gjord via Live@Lund senast sju dagar före 
tentamen. Om du ej har anmält dig i tid har du endast möjlighet att skriva tentamen i mån av plats och 
tillgång till tentamen.  

2. KOM I TID! Skrivningen börjar alltid på exakt angivet klockslag utan akademisk kvart. Försök vara på 
plats i god tid före skrivningens början – gärna 15 minuter före – eftersom det ofta är 200–300 skrivande. 
Dörrarna stängs 30 minuter efter påbörjad skrivning. 
 
3. Som student måste du ovillkorligen följa skrivningsvakternas anvisningar när det gäller din placering i 
skrivsalen, placering av väskor och ytterkläder m.m. 

4. Gå direkt till din skrivplats och plocka fram legitimation, tillåtna hjälpmedel, eventuella förfriskningar m.m. 
ur väskan. Placera sedan väskan på därför avsedd plats. Under pågående skrivning får väska öppnas 
endast under uppsikt av skrivningsvakt. 

5 Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater är förbjudna under skrivningen. 

6. Sitt kvar på din plats och invänta skrivningens start. Du får inte vända på papperna förrän 
skrivningsvakten meddelat att skrivningen har börjat. Därefter är alla samtal förbjudna. 

7. Din lärare skall i god tid upplysa dig om vilka hjälpmedel du får använda vid en skrivning, t.ex. 
miniräknare, tabeller, lexikon etc. Det är din skyldighet att se till att de hjälpmedel du får använda inte 
innehåller egna anteckningar eller lösa blad och att den miniräknare du tänker använda är tillåten. Vilka 
hjälpmedel som är tillåtna på en viss tentamen finns angivet på skrivningen. 

8. Om läraren anger att lexikon är tillåtet tillhandahåller institutionen ett engelsk-svenskt och ett engelsk-
engelskt lexikon. Om du behöver lexikon på annat språk ska läraren godkänna det i god tid före skrivningen. 
Det är i så fall upp till dig att tillhandahålla lexikon och det ska lämnas in till kursadministratör Azra Padjan 
senast en vecka före tentamen. 

9. Vid varje tentamenstillfälle kontrolleras studenternas identitet. Legitimation måste därför medtas 
varje gång du tenterar. Om du saknar legitimation får du inte tentera. 

10. Den skrivningsansvariga infinner sig en gång under skrivningen vid ordinarie tentamen. 

11. Kladdpapper tillhandahålls av institutionen. Det är ej tillåtet att ta med egna papper. Lägg inga papper på 
golvet. Ta med egna pennor och suddgummin. 

12. Rökning under skrivningen är ej tillåten. 

13. När du tillfälligt lämnar din plats i något ärende skall du täcka över de papper du skrivit på. 

14. Du får inte lämna skrivningslokalen förrän tidigast en timme efter skrivningens början. Legitimation skall 
vara kontrollerad innan du får lämna lokalen. Skrivningen skall lämnas oavsett om du har svarat på frågorna 
eller ej. 



15. Skrivningsvakten meddelar när 10 minuter av skrivningstiden återstår. Vid meddelande om att tiden är 
ute skall du omedelbart lämna in dina svar. Lämnas inte skrivningen inom angiven tid riskerar du att den inte 
beaktas. Kontrollera att du fyllt i uppgifterna på omslaget. Även om du inte löser någon uppgift är du skyldig 
att lämna in ett korrekt ifyllt omslag med markeringen BLANK. Glöm inte att städa bordet efter dig. 

16. Om du inte vill att din skrivning ska rättas ska du kryssa i rutan BLANK på skrivningens framsida. Om du 
inte kryssar i denna ruta kommer skrivningen att rättas och det resultat du uppnår gäller. Det går alltså inte 
att i efterhand besluta att resultatet inte ska gälla. 

17. Du får under skrivningens gång inte samtala med någon annan skrivande. Även oskyldiga lån av 
suddgummi eller dylikt måste gå via skrivningsvakt. Även efter att du lämnat in din skrivning är samtal med 
andra förbjudet så länge du befinner dig i skrivningslokalen. 
 
18. Alla brott mot dessa regler är att betrakta som försök till fusk. Tänk på konsekvenserna av fusk. Det 
kan bl.a. bli fråga om avstängning från såväl undervisning som examination. 

 
 
Akademiskt fusk 
Nationalekonomiska institutionen kommer att vidta åtgärder mot alla former av fusk i anslutning till 
examination. Anmälan kommer att göras till Lunds universitets disciplinnämnd som beslutar vilka sanktioner 
som kommer att genomföras mot studenter som gör sig skyldiga till fusk. Studenter riskerar i sådana fall att 
stängas av från studier vid Lunds universitet. 
 
Om skrivningsvakterna misstänker något brott mot tentamensreglerna, kommer de att informera studenten. 
De har även befogenhet att beslagta sådant som kan fungera som bevismaterial. Om en student inte följer 
anvisningarna från skrivningsvakt kommer studenten att avvisas från examinationslokalen.  
 
 
Plagiat 
Plagiat definieras i Oxford English Dictionary som "The action or practice of taking someone else's work, 
idea, etc., and passing it off as one's own; literary theft". 
 
Det innebär att om du använder meningar, stycken, andra delar av en text, figurer, tabeller eller något 
liknande från böcker, artiklar, forskningsrapporter, tidningar eller andra texter och ger sken av att det är din 
text, anses det vara plagiat. Det enklaste och mest effektiva sättet att som student frigöra sig från sådana 
misstankar är att använda ett strikt och fullständigt system av referenser i alla texter.  
 
Alla former av plagiat är strängt förbjudet och kommer att rapporteras till Lunds universitets disciplinnämnd. 
Studenter som gör sig skyldiga till plagiat blir normalt sett avstängda från studier vid Lunds universitet mellan 
två och tre månader.  
 
Alla uppsatser och många inklämningsuppgifter vid Nationalekonomiska institutionen kontrolleras av 
systemet Urkund för att identifiera eventuella plagiat.  
 
 
 
 
Pontus Hansson 
Studierektor, Nationalekonomiska institutionen 
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