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Ämnets benämning på svenska med översättning till engelska 
Ange även om ämnet har inriktningar. 

Nationalekonomi (Economics) 

Ämnesbeskrivning. Huvudsakligt innehåll i utbildningen 

Forskarutbildningen i nationalekonomi vid KTH har tillämpad mikroekonomi som huvudsaklig 
inriktning. Tillämpningsområden är studier av teknisk utveckling, innovation, entreprenörskap, 
företagsdynamik, industriell dynamik, finansiering och hållbar ekonomisk utveckling. Den teoretiska 
forskningsansatsen hämtar sin inspiration främst från nationalekonomins huvudämnen och 
näraliggande discipliner som statistik, men också från sociologi och ekonomisk geografi. Forskningen 
bedrivs huvudsakligen utifrån teoretiska ansatser med kvantitativ empirisk tillämpning.  

Mål för utbildningen med utgångspunkt i högskoleförordningen, Bilaga 2 
Examensordningen. 

Doktorandens individuella studieplan ska vara utformad så att den garanterar att examensmålen i 
högskoleförordningen och KTH:s mål ska kunna uppfyllas. Uppfyllelse ska utvärderas för varje 
enskild doktorand. Detta sker årligen vid uppföljning av den individuella studieplanen. I denna ska 
kommenteras hur progressionen relativt målen sker utifrån utbildningens kurser och 
avhandlingsarbetet. Även andra aktiviteter, som handledning och utåtriktad verksamhet i linje med 
den tredje uppgiften ska vägas in. 

Ange inslag i utbildningen för att främja måluppfyllelse. Ytterligare detaljer lämnas i bilaga till 
denna studieplan för ämne. 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen ska doktoranden 
- visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 
- visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 

Dessa lärandemål uppnås individuellt av varje doktorand genom: 

• Obligatoriska kurser. Avsikten med examineringen på obligatoriska forskarutbildningskurser 
är att säkerställa att varje doktorand tillägnat sig ett brett kunnande och systematisk 
förståelse av det nationalekonomiska forskningsområdet samt en bred förståelse för 
vetenskaplig metodik i allmänhet.  

• Valfria kurser. Här avses normalt de fördjupande ämnesspecifika kurser som varje doktorand 
går för att förkovra sig inom sin individuella forskningsinriktning och därmed säkerställa 
fördjupad förståelse för de delar av det nationalekonomiska fältet som är av störst betydelse 
för doktorandens avhandlingsprojekt. Dessa kurser identifieras i samråd mellan doktorand 
och handledare. 
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• Successiv seminariebehandling av doktorandens forskning. Genom en serie av seminarier 
säkerställs att doktoranden visar förmåga att relatera till det vidare forskningsområdet och 
sätta in sin egen forskning i ett vetenskapligt sammanhang, samt förmåga att förhålla sig till 
metodansatser inom vetenskapsområdet. 

• Examensprov genom avhandling. Genom examinationen säkerställs förmåga att genom egen 
forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet. 

Färdigheter och förmåga, inklusive kommunikationsförmåga 
För doktorsexamen ska doktoranden 
- visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 
- visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och 
formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och 
andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, 
- med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
- visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Dessa lärandemål uppnås individuellt av varje doktorand genom: 

• Obligatoriska kurser. Avsikten med examineringen på obligatoriska forskarutbildningskurser 
är att säkerställa att varje doktorand tillägnat sig ett brett kunnande inom nationalekonomisk 
forskningsmetodik.    

• Valfria kurser. Genom fördjupande ämnesspecifika kurser som varje doktorand går för att 
förkovra sig inom sin individuella forskningsinriktning säkerställs att doktoranden utvecklar 
färdigheter och förmågor av särskild betydelse för det aktuella avhandlingsprojektet. 
Samtliga doktorander rekommenderas starkt att genom valfria kurser fördjupa sina 
kunskaper inom statistisk/ekonometrisk forskningsmetodik med angränsande områden. 
Vidare rekommenderas doktoranderna läsa en kurs i vetenskapsfilosofi. Val av kurser avgörs 
i samråd mellan doktorand och handledare. 

• Successiv seminariebehandling av doktorandens forskning. Genom en serie av seminarier 
säkerställs att doktoranden visar förmåga att presentera och diskutera forskning. 
Doktorander förväntas därtill presentera och diskutera forskning vid internationella 
konferenser. 

• Examensprov genom avhandling. Genom examinationen säkerställs förmåga att genom egen 
forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen ska doktoranden 
- visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar, och 
- visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används. 

Dessa lärandemål uppnås individuellt av varje doktorand genom: 
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• Valfria kurser. Alla doktorander rekommenderas starkt att läsa en kurs i vetenskapsfilosofi. 
Val av kurser avgörs i samråd mellan doktorand och handledare. 

• Här avses normalt de fördjupande ämnesspecifika kurser som varje doktorand går för att 
förkovra sig inom sin individuella forskningsinriktning och därmed säkerställa sin 
specialistkunskap och sin, specialiserade metodkunskap. Dessa kurser identifieras i samråd 
mellan doktorand och handledare. 

• Successiv seminariebehandling av doktorandens forskning samt medverkan vid 
internationella konferenser. 

• Examensprov genom avhandling. Genom examinationen säkerställs förmåga till intellektuell 
självständighet.  

Hållbar utveckling 
För doktorsexamen ska doktoranden 
-visa kunskaper om och förmåga att göra relevanta miljömässiga och etiska bedömningar för att 
kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Dessa lärandemål uppnås individuellt som kursinslag samt genom deltagande i institutionens 
seminarieverksamhet. I dessa seminarier diskuteras resultat och erfarenhet från forskningsprojekt, 
där miljömässiga och etiska bedömningar görs. Många av institutionens forskningsprojekt handlar om 
hållbar utveckling till exempel utifrån resursfördelning, innovation eller transport. Vidare 
rekommenderas starkt att doktorander bland sina valfria kurser utvecklar sin förmåga till analys av 
förutsättningarna för hållbar utveckling. 

Krav för särskild behörighet 
Här anges krav på ämneskunskaper och eventuella språkkrav 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom Nationalekonomi krävs att den sökande har 
godkända kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå inom nationalekonomi, 
industriell ekonomi, matematik, statistik, eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den 
aktuella inriktningen. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i 
huvudsak motsvarande kunskaper.  

Regler för urval 

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. 
Bedömningen av förmågan sker främst utifrån behörighetsgivande utbildning. Följande beaktas 
särskilt: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och ämnet. 
Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete 
a. förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. 
b. förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation  
c. mogenhet, omdöme och förmåga till självständig kritisk analys 

Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta 
vid en eventuell intervju. 

Övriga erfarenheter relevanta för utbildning på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

Kursdelens innehåll och examination 

Utbildningen på forskarnivå består av en kursdel och en avhandlingsdel: 
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• För doktorsexamen krävs 240 högskolepoäng (hp), varav avhandlingsdelen omfattar 135 hp 
och kursdelen skall omfatta 105 hp. 

• För licentiatexamen krävs 120 hp, varav avhandlingsdelen omfattar 60 hp och kursdelen 
skall omfatta 60 hp. 

Det rekommenderas att större delen av kurserna förläggs till de första två åren av utbildningen på 
forskarnivå. Det kan dock ofta vara relevant att inhämta specialistkunskaper även senare. Det är 
viktigt att kursmomenten beskrivs och motiveras i den individuella studieplanen relaterat till 
doktorandens forskningsinriktning. 

Kurser på forskarnivå som ges på andra högskolor, av nationella forskarskolor och i internationella 
nätverk bör beaktas vid valet av kurser. 

Samtliga kurser skall godkännas av doktorandens huvudhandledare samt programansvarig för 
doktorsprogrammet. 

Obligatoriska kurser 

Kurserna syftar till att ge ämnesteoretiskt djup och bredd inom matematik, mikro- och makroteori 
samt ekonometri. Huvuddelen av de obligatoriska kurserna i nationalekonomiska basämnen är 
gemensamma med doktorandprogrammet som ges på Stockholms universitet och Handelshögskolan i 
Stockholm 

För doktorsexamen inom forskarutbildningsämnet Nationalekonomi är följande kursmoment 
obligatoriska, och skall sammanlagt omfatta minst 60 hp: 

1. Matematik, 15 hp. Kurserna läses normalt inom ramen för doktorandprogrammet som ges på 
Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm: Mathematics I (5 hp, 
https://pcw.hhs.se/course/phd514),  Mathematics II (5 hp, 
https://www.ne.su.se/english/education/2.3646/2018-2019/mathematics-ii-autumn-2018-
1.392636), Mathematics III (5 hp, https://www.ne.su.se/english/education/2.3646/2018-
2019/mathematics-iii-autumn-2018-1.392637). 

2. Mikroekonomi, 15 hp. Kurserna läses normalt inom ramen för doktorandprogrammet som ges 
på Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm: Microeconomics I (7.5  hp, 
https://pcw.hhs.se/course/phd501), Microeconomics II (7.5 hp, https://pcw.hhs.se/course/phd502). 

Som alternativ till Microeconomics I kan studenterna välja  kursen 1F5314 Mikroekonomisk teori (7.5 
hp) som ges  på KTH. 

3. Ekonometri, 15 hp. Kurserna läses normalt inom ramen för doktorandprogrammet som ges på 
Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm: Econometrics I (7.5 hp 
(https://www.ne.su.se/english/education/2.3646/2018-2019/econometrics-i-spring-2019-1.402232), 
Econometrics II (7.5 hp, https://www.ne.su.se/english/education/2.3646/2018-2019/econometrics-
ii-spring-2019-1.408598. 

Som alternativ till Econometrics I kan studenterna välja kursen ME3543 Econometrics (7.5) som ges 
på KTH. 

4. Makroekonomi, 15 hp. Kurserna läses normalt inom ramen för doktorandprogrammet som ges 
på Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm: Macroeconomics I (7.5 hp, 
https://www.ne.su.se/english/education/2.3646/2018-2019/macroeconomics-i-spring-2019-
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1.406163), Macroeconomics II (7.5 hp, https://www.ne.su.se/english/education/2.3646/2018-
2019/macroeconomics-ii-spring-2019-1.408599) 

Kurser på forskarnivå med motsvarande innehåll och kvalitet som ges på andra högskolor, av 
nationella forskarskolor och i internationella nätverk bör även beaktas vid valet av kurser. 

Samtliga kurser skall godkännas av doktorandens huvudhandledare samt  programansvarig för 
doktorsprogrammet. 

För licentiatexamen i forskarutbildningsämnet Nationalekonomi är följande kursmoment 
obligatoriska, och skall sammanlagt omfatta minst 35 hp: 

1. Matematik, 5.0 hp. Kursen läses  normalt inom ramen för doktorandprogrammet som ges på 
Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm: Mathematics I (5 hp, 
https://pcw.hhs.se/course/phd514). 

2. Mikroekonomi, 7.5 hp. Kursen läses normalt inom ramen för doktorandprogrammet som ges på 
Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm: Microeconomics I (7.5  hp, 
https://pcw.hhs.se/course/phd501). 

Som alternativ till Microeconomics I kan studenterna välja  kursen 1F5314 Mikroekonomisk teori (7.5 
hp) som ges  på KTH. 

3. Ekonometri, 15 hp. Kurserna läses normalt inom ramen för doktorandprogrammet som ges på 
Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm: Econometrics I (7.5 hp 
(https://www.ne.su.se/english/education/2.3646/2018-2019/econometrics-i-spring-2019-1.402232), 
Econometrics II (7.5 hp, https://www.ne.su.se/english/education/2.3646/2018-2019/econometrics-
ii-spring-2019-1.408598. 

Som alternativ till Econometrics I kan studenterna välja kursen ME3543 Econometrics (7.5) som ges 
på KTH. 

4. Makroekonomi, 7.5 hp. Kursen läses normalt inom ramen för doktorandprogrammet som ges 
på Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm: Macroeconomics I (7.5 hp, 
https://www.ne.su.se/english/education/2.3646/2018-2019/macroeconomics-i-spring-2019-
1.406163). 

Kurser på forskarnivå med motsvarande innehåll och kvalitet som ges på andra högskolor, av 
nationella forskarskolor och i internationella nätverk bör även beaktas vid valet av kurser. 

Samtliga kurser skall godkännas av doktorandens huvudhandledare samt  programansvarig för 
doktorsprogrammet 

Övriga grundläggande kurser och fördjupningskurser. 

Övriga grundläggande kurser och fördjupningskurser skall ge vetenskaplig bredd ytterligare  
specialisering inom ämnet och fastställs efter samråd mellan handledaren och den studerande.  

Ytterligare kursmoment som ämnesföreträdare och studerande gemensamt bedömer viktiga för 
uppsats- /avhandlingsarbetet får också medräknas i kursdelen av licentiat- respektive doktorsexamen. 
Som sådan poänggivande verksamhet räknas framför allt enskilda litteraturkurser. För att sådan 
verksamhet ska få tillgodoräknas bör bedömning göras i förväg av huvudhandledare. 
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Krav för examen 

Doktorsexamen 
Doktorsexamen omfattar 240 hp. Avhandlingen ska omfatta minst 135 hp. 

Avhandling 
Kvalitetskrav och eventuella andra krav för avhandlingen. 

Avhandlingsarbete är en obligatorisk del av utbildningen på forskarnivå, vilken syftar till att 
doktoranden skall utveckla en förmåga att ge självständiga bidrag till forskningen och 
vetenskapssamhället. Avhandlingen författas som en sammanläggning av vetenskapliga artiklar där 
det också finns en särskilt författad sammanfattning (s.k. kappa). 

Doktorsavhandlingen kan bygga på licentiatavhandlingen. 

Avhandlingen skall normalt skrivas på engelska eller svenska (för svenskspråkiga avhandlingar krävs 
särskilt tillstånd från ITM-skolan). 

En avhandling för doktorsexamen ska innehålla nya teoretiska eller empiriska forskningsresultat inom 
det valda ämnesområdet som doktoranden har utvecklat via teoretiskt eller empiriskt 
forskningsarbete. Den ska också innehålla en översikt över tidigare forskning inom det valda 
ämnesområdet samt positionera doktorandens bidrag i förhållande till tidigare forskning. 
Doktorsavhandlingen skall vara av sådan kvalitet att den bedöms motsvara minst fyra artiklar 
publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter med referent-granskning. 

En sammanläggningsavhandling skall, förutom en sammanfattande kappa om normalt i 
storleksordningen 10-30 sidor, omfatta minst fyra publiceringsbara vetenskapliga artiklar (den 
internationella normen inom området). Doktoranden skall vara ensam författare av minst en artikel. 

Kurser 
För doktorsexamen inom ämnet krävs 105 hp kurser. 

Licentiatexamen 
Licentiatexamen omfattar minst 120 hp. Uppsatsen ska omfatta minst 60 hp. 

Uppsats 
Kvalitetskrav och eventuella andra krav för uppsatsen. 

En uppsats för licentiatexamen ska innehålla en tillämpning av befintlig vetenskaplig kunskap inom 
ett nytt område som den studerande har utvecklat via teoretiskt eller empiriskt forskningsarbete. Den 
ska också innehålla en översikt över tidigare forskning inom det valda ämnesområdet samt positionera 
doktorandens bidrag i förhållande till tidigare forskning. 

Licentiatuppsatsen skall vara av sådan kvalitet att den bedöms motsvara minst två artiklar publicerade 
i internationellt erkända, vetenskapliga tidskrifter med referentgranskning. 

Efter godkännande av huvudhandledaren presenteras avhandlingen på ett offentligt seminarium. 

Kurser 
För licentiatexamen inom ämnet krävs 60 hp kurser.  
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Bilaga 
Mål enligt högskoleförordningen Bilaga 2 Examensordningen, inklusive KTH-mål, med 
konkretisering för ämnet och uppgift om hur utbildningen är upplagd för att stödja doktoranden att 
nå målen. 

Doktorsexamen 
Mål enligt Högskole-

förordningen, Bilaga 2 – 
Examensordning 

För doktorsexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 

Inslag i utbildningen för 
att främja måluppfyllelse  

visa brett kunnande inom och 
en systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap 
inom en avgränsad del av 
forskningsområdet 

visa brett kunnande inom och en 
systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en 
avgränsad del av 
forskningsområdet  

Deltagande i obligatoriska och 
valbara kurser samt egen, 
handledd forskning. 
Deltagande i seminarier och 
workshops inom 
forskarutbildningsämnet 
bidrar också till 
måluppfyllelsen. 

visa förtrogenhet med 
vetenskaplig metodik i 
allmänhet och med det 
specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet 

visa förtrogenhet med 
vetenskaplig metodik i allmänhet 
och med empirisk 
nationalekonomisk 
forskningsmetod i synnerhet 

Deltagande i obligatoriska och 
valbara kurser samt egen, 
handledd forskning. Deltagande i 
seminarier och workshops inom 
forskarutbildningsämnet bidrar 
också till måluppfyllelsen. 

visa förmåga till vetenskaplig 
analys och syntes samt till 
självständig kritisk 
granskning och bedömning av 
nya och komplexa företeelser, 
frågeställningar och 
situationer 

visa förmåga till vetenskaplig 
analys och syntes samt till 
självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa 
företeelser, frågeställningar och 
situationer 

Målet uppnås framför allt 
genom avhandlingsarbete och 
publicering av egna 
forskningsarbeten i 
internationella, granskade 
tidskrifter, men också genom 
obligatoriska och valbara 
kurser. 

visa förmåga att kritiskt, 
självständigt, kreativt och 
med vetenskaplig 
noggrannhet identifiera och 
formulera frågeställningar 
samt att planera och med 
adekvata metoder bedriva 
forskning och andra 
kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar och att 
granska och värdera sådant 
arbete 

visa förmåga att kritiskt, 
självständigt, kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera 
frågeställningar samt att planera 
och med adekvata metoder 
bedriva forskning och andra 
kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar och att granska och 
värdera sådant arbete. 

Målet uppnås framför allt 
genom avhandlingsarbete och 
publicering av egna 
forskningsarbeten i 
internationella, granskade 
tidskrifter, men också genom 
aktiv medverkan vid 
institutionens 
seminarieverksamhet och vid 
internationella konferenser 
samt obligatoriska och valfria 
kurser inom 
forskningsmetodik. 

med en avhandling visa sin med en avhandling visa sin Godkänd avhandling efter 
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Mål enligt Högskole-
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

För doktorsexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 

Inslag i utbildningen för 
att främja måluppfyllelse  

förmåga att genom egen 
forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen 

 

 

förmåga att genom egen forskning 
väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen 

 

examensprov genom 
disputation. 

visa förmåga att i såväl 
nationella som internationella 
sammanhang muntligt och 
skriftligt med auktoritet 
presentera och diskutera 
forskning och 
forskningsresultat i dialog 
med vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt 

Visa förmåga att i såväl nationella 
som internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och 
diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt  

Obligatorisk successiv 
seminariebehandling av 
avhandlingsarbetet samt 
medverkan vid internationella 
konferenser. 

visa förmåga att identifiera 
behov av ytterligare kunskap 

visa förmåga att identifiera behov 
av ytterligare kunskap  

Avhandlingsarbete samt valfria 
ämneskurser.  

visa förutsättningar för att 
såväl inom forskning och 
utbildning som i andra 
kvalificerade professionella 
sammanhang bidra till 
samhällets utveckling och 
stödja andras lärande. 

visa förutsättningar för att såväl 
inom forskning och utbildning 
som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra 
till samhällets utveckling och 
stödja andras lärande 

Prövas inom ramarna för 
avhandlingsarbetet och 
institutionens 
seminarieverksamhet. I vissa 
fall även genom valfria kurser i 
högskolepedagogik, och/eller 
genom kunskapsöverföring till 
avnämare inom t ex 
myndigheter och företag och 
att skriva populärvetenskapliga 
artiklar i relevanta nationella 
och internationella tidskrifter. 

visa intellektuell 
självständighet och 
vetenskaplig redlighet samt 
förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar 

visa intellektuell självständighet 
och vetenskaplig redlighet samt 
förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar  

 

Förmågan att göra 
forskningsetiska bedömningar 
tränas i det handledda 
avhandlingsarbetet. 
Intellektuell självständighet 
tränas och prövas i samband 
med artikelpublicering och 
under avhandlingsarbetet i 
övrigt. Valfria kurser bidrar 
också till måluppfyllelse.. 

visa fördjupad insikt om 
vetenskapens möjligheter och 

visa fördjupad insikt om 
samhällsvetenskapens möjligheter 

Uppnås genom 
avhandlingsarbete samt 



Allmän studieplan för Nationalekonomi 

Mål enligt Högskole-
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

För doktorsexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 

Inslag i utbildningen för 
att främja måluppfyllelse  

begränsningar, dess roll i 
samhället och människors 
ansvar för hur den används 

och begränsningar och 
samhällsvetenskapens och den 
forskarutbildades roll i samhället  

deltagande i institutionens 
seminarieverksamhet. I de 
flesta fall också genom 
deltagande i valfri kurs i 
vetenskapsfilosofi. 

(KTH:s mål för MHU) 
visa kunskaper om och 
förmåga att göra relevanta 
miljömässiga och etiska 
bedömningar för att kunna 
bidra till en hållbar 
samhällsutveckling.  

visa kunskaper om och förmåga att 
göra relevanta miljömässiga och 
etiska bedömningar för att kunna 
bidra till en hållbar 
samhällsutveckling..   

Prövas i det handledda arbetet 
genom deltagande i 
institutionens 
seminarieverksamhet och i 
regel genom valfria 
doktorandkurser med 
inriktning mot hållbar 
utveckling. 

  



Allmän studieplan för Nationalekonomi 

Licentiatexamen 
Mål enligt Högskole-

förordningen, Bilaga 2 – 
Examensordning 

För licentiatexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 

Inslag i utbildningen för att 
främja måluppfyllelse 

visa kunskap och förståelse 
inom forskningsområdet, 
inbegripet aktuell 
specialistkunskap inom en 
avgränsad del av detta samt 
fördjupad kunskap i 
vetenskaplig metodik i 
allmänhet och det specifika 
forskningsområdets metoder i 
synnerhet 

visa kunskap och förståelse inom 
forskningsområdet, inbegripet 
aktuell specialistkunskap inom 
en avgränsad del av detta samt 
fördjupad kunskap i vetenskaplig 
metodik i allmänhet och det 
specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet 

Deltagande i obligatoriska och 
valbara kurser samt egen, 
handledd forskning. Deltagande 
i seminarier och workshops 
inom forskarutbildningsämnet 
bidrar också till 
måluppfyllelsen. 

visa förmåga att kritiskt, 
självständigt, kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera 
och med adekvata metoder 
genomföra ett begränsat 
forskningsarbete och andra 
kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar och 
därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt att 
utvärdera detta arbete. 

visa förmåga att kritiskt, 
självständigt, kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera och 
med adekvata metoder 
genomföra ett begränsat 
forskningsarbete och andra 
kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar och därigenom 
bidra till kunskapsutvecklingen 
samt att utvärdera detta arbete. 

Målet uppnås framför allt genom 
avhandlingsarbete och publicering 
av egna forskningsarbeten i 
internationella, granskade 
tidskrifter, men också genom aktiv 
medverkan vid institutionens 
seminarieverksamhet och vid 
internationella konferenser samt 
obligatoriska och valfria kurser 
inom forskningsmetodik. 

visa förmåga att i såväl 
nationella som internationella 
sammanhang muntligt och 
skriftligt klart presentera och 
diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog 
med vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt 

visa förmåga att i såväl nationella 
som internationella 
sammanhang muntligt och 
skriftligt klart presentera och 
diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt 

Obligatorisk successiv 
seminariebehandling av 
avhandlingsarbetet samt 
medverkan vid internationella 
konferenser. 

visa sådan färdighet som 
fordras för att självständigt 
delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att 
självständigt arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet 

visa sådan färdighet som fordras 
för att självständigt delta i 
forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att 
självständigt arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet 

Målet uppnås framför allt 
genom avhandlingsarbete och 
publicering av egna 
forskningsarbeten i 
internationella, granskade 
tidskrifter, men också genom 
obligatoriska och valbara 
kurser. 

visa förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar 

visa förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar i 

Förmågan att göra 
forskningsetiska bedömningar 



Allmän studieplan för Nationalekonomi 

Mål enligt Högskole-
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

För licentiatexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 

Inslag i utbildningen för att 
främja måluppfyllelse 

i sin egen forskning. sin egen forskning. tränas i det handledda 
avhandlingsarbetet. 
Intellektuell självständighet 
tränas och prövas i samband 
med artikelpublicering och 
under avhandlingsarbetet i 
övrigt. Valfria kurser bidrar 
också till måluppfyllelse.. 

visa insikt om vetenskapens 
möjligheter och 
begränsningar, dess roll i 
samhället och människors 
ansvar för hur den används 

visa insikt om vetenskapens 
möjligheter och begränsningar, 
dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den 
används 

Uppnås genom 
avhandlingsarbete samt 
deltagande i institutionens 
seminarieverksamhet. I de 
flesta fall också genom 
deltagande i valfri kurs i 
vetenskapsfilosofi. 

visa förmåga att identifiera 
sitt behov av ytterligare 
kunskap och att ta ansvar för 
sin kunskapsutveckling. 

visa förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap och 
att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

Avhandlingsarbete samt valfria 
ämneskurser. 

(KTH:s mål för MHU) 
visa kunskaper om och 
förmåga att göra relevanta 
miljömässiga och etiska 
bedömningar för att kunna 
bidra till en hållbar 
samhällsutveckling  

visa kunskaper om och förmåga 
att göra relevanta miljömässiga 
och etiska bedömningar för att 
kunna bidra till en hållbar 
samhällsutveckling   

Prövas i det handledda arbetet 
genom deltagande i 
institutionens 
seminarieverksamhet och i regel 
genom valfria doktorandkurser 
med inriktning mot hållbar 
utveckling. 
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