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MÅL 

Mål för utbildning på avancerad nivå 
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och 
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för 
utbildning på grundnivå, 
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, 
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer, och 
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på 
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 
 
(1 kap. 9 § högskolelagen) 
 

Mål för utbildningsprogrammet 
 
Magisterexamen 
 
Kunskap och förståelse 
För magisterexamen ska studenten 
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick 
över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete, och 
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 
 
Färdighet och förmåga 
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För magisterexamen ska studenten 
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa 
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och 
med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, 
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och 
den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och 
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att 
arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För magisterexamen ska studenten 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska 
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används, och 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 
 
(bilaga 2, högskoleförordningen) 
 

Lokala mål för utbildningsprogrammet 
Efter avslutad utbildning ska studenten  
- visa kunskap om mikroekonomisk teori inom tillämpningsområdena hälsoekonomi och 
miljöekonomi på en så avancerad nivå som krävs för att själv genomföra professionell 
utredning och analys av hälso- och miljöekonomiska problem, samt  
- visa förtrogenhet med och visa förståelse för aktuell ekonomisk-politisk diskussion och analys 
inom hälso- och miljöekonomi, visa förmåga att formulera relevanta problem som 
utgångspunkt för analys och förmåga att strukturera, planera och genomföra en sådan analys. 
 

DE KURSER SOM UTBILDNINGSPROGRAMMET OMFATTAR 
Nationalekonomi, avancerad nivå, Offentlig ekonomi, 7,5 högskolepoäng 
Statistik, avancerad nivå, Tillämpad ekonometri, 7,5 högskolepoäng 
Nationalekonomi, avancerad nivå, Hälsoekonomi, 7,5 högskolepoäng 
Nationalekonomi, avancerad nivå, Miljöekonomi, 7,5 högskolepoäng 
Nationalekonomi, avancerad nivå, Ekonomisk utvärderingsmetodik, 7,5 högskolepoäng 
Valfri kurs inom ramen för universitetets utbud omfattande 7,5 högskolepoäng 
Nationalekonomi, avancerad nivå, Uppsats i Hälso- och miljöekonomi, 15 högskolepoäng 
 

DEN HUVUDSAKLIGA UPPLÄGGNINGEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET 
Den första terminen innehåller fyra obligatoriska kurser. Programmet inleds med en avancerad 
kurs i offentlig ekonomi omfattande 7,5 högskolepoäng (hp). Kursen ger kunskap kring 
styrning, organisation och finansiering som är gemensamma för offentlig verksamhet och som 
återkommer inom både hälso- och miljöekonomin. Kursen följs av Tillämpad ekonometri (7,5 
hp), som syftar till att studenterna ska förstå de statistiska metoder som behövs för att kunna 
analysera empiriskt ekonomiska problem. Därefter följer en avancerad kurs i hälsoekonomi 
(7,5 hp) och en avancerad kurs i miljöekonomi (7,5 hp). Båda dessa kurser ges parallellt på 
halvfart och har bred uppläggning som täcker centrala kunskapsfält inom hälso- och 
miljöekonomi.   
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Andra terminen inleds med kursen Ekonomisk utvärderingsmetodik (7,5 hp) som ger grunder i 
samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning och en förståelse för de analytiska och etiska frågor 
som uppstår vid prioriteringsbeslut som gäller hälsa och miljö. Därefter väljer studenten en 
kurs om 7,5 hp inom ramen för universitetets utbud och kan på så sätt ge profil åt 
utbildningen utifrån egna mål och intressen. Terminen avslutas med ett självständigt arbete om 
15 hp i form av en uppsats, i vilken studenten genomför en teoretisk och/eller empirisk analys 
av ett eller flera relevanta hälsoekonomiska och/eller miljöekonomiska problem. 
 

EXAMEN 
Magisterexamen 
En magisterexamen uppnås efter att studenten, utöver examen på grundnivå fullgjort 
kursfordringar om 60 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå, varav 
minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom ett huvudområde samt ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom ramen för huvudområdet. 
 

BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNINGSPROGRAMMET 
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom 
nationalekonomi med successiv fördjupning och 15 högskolepoäng i statistik eller motsvarande 
examen. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs B från gymnasiet. 
 
För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. 
Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan. 

 
URVAL OCH PLATSGARANTI 
Betyg på kurser i nationalekonomi. 
 
Den som antagits till programmet har platsgaranti till kurser inom programmet i den 
utsträckning och i den omfattning som framgår av utbildningsplanen. Platsgarantin omfattar 
högst 30 högskolepoäng per termin och gäller under förutsättning att den studerande uppfyller 
kraven för den särskilda behörigheten. 
 

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER 
Undervisningsspråket på kurser som ingår i programmet är engelska. 
 
För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i 
kursplanen. Information om regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (till 
exempel antagning, examination, tillgodoräknande och examina samt delegationer) nås via 
Örebro universitets webbsida, http://www.oru.se. 
 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 
De som påbörjade utbildningen höstterminen 2010 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet 
med den utbildningsplan som fastställdes den 8 oktober 2009 till och med vårterminen 2012. 


