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Nationalekonomiska institutionen 

 

Välkommen till höstens kurser på 
avancerad nivå Nationalekonomi 

 

 
 
 

Information angående terminsstarten HT21 och eventuella restriktioner  
i samband med Covid-19 

 
Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner och 
rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Detta kan komma att 
påverka höstens undervisning. 
 
Baserat på i dag gällande rekommendationer är Lunds universitets avsikt att det ska ske en 
stegvis återgång till normal undervisning under höstterminen. Ambitionen är att återgången 
ska vara helt genomförd till den 1 november, men allt måste ske inom ramen för regeringens 
och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 
De kurser som inleder höstterminen kommer troligen att behöva påbörjas antingen med 
online-undervisning eller med en blandform där vissa moment sker online och vissa moment 
sker på campus. Vår ambition är att återgå till normal campus-undervisning så snart det är 
möjligt och inom ramen för rekommendationerna. Alla studenter uppmanas därför att vara på 
plats i Lund vid terminsstart.     
 
 
Covid-19 – information till studenter vid Lunds universitet 
https://www.lu.se/studera/coronavirusetcovid-19-information-for-studenter# 
 
Via länken hittar du förutom allmän information och beslut även mer specifik information 
såsom tips från Studieverkstaden om att plugga på distans, studiemiljö vid distansstudier, 
guider till digitala resurser (ex. Zoom), länkar till Studenthälsan och Studentprästerna vid LU – 
om du känner oro inför dina studier eller coronaviruset. 
 
 
Covid-19 – information från fakulteten: https://ehl.lu.se/corona 
Via länken hittar du information om exempelvis tillgång till lokaler, datorsalar och annan 
praktisk information. 
 
 
 
 
Studierektor Pontus Hansson 
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Nationalekonomiska institutionen 

 

 

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 webbregistrering för alla studenter 
Du måste registrera dig för att behålla din plats på din utbildning. 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.  
 
Registreringsperiod för kurser period 1: 23 augusti – 30 augusti 
Registreringsperiod för kurser period 2: 25 oktober – 1 november 
 
OBS! Om du inte registrerar dig senast sista registreringsdag innebär det att du automatiskt 
lämnar återbud till din plats på utbildningen. Detta gäller även om du går ett program. 
Närmare information om hur webbregistreringen går till finner du i bifogat dokument. Om 
du av någon anledning inte kan registrera dig via webbregistreringen måste du kontakta 
Nationalekonomiska institutionen innan registreringstiden går ut. 
 
Obligatorisk webb-registrering – registrering är inte möjlig 
Om du får ett meddelande som säger ”Fel uppstod vid registrering på kurs” följt av 
informationen ”Behörighetsvillkor finns på antagningen” när du försöker att registrera dig så 
innebär det att du är antagen till kursen med villkor (d.v.s. du måste uppfylla vissa 
behörighetskrav). I så fall måste du kontakta Nationalekonomiska institutionen innan 
registreringstiden har gått ut. 
 
Utbildningsadministratörer  
Azra Padjan: azra.padjan@nek.lu.se (046-222 8663)  
Peter Schüller: peter.schuller@nek.lu.se (046-222 3608) (distanskurser + uppsatser) 
 
Studievägledare  
Mårten Wallette: studievagledare@nek.lu.se (046-222 8675) 
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Studentportal: Canvas  
Kursen eller kurserna du är antagen till använder Canvas som studentportal för samarbete 
och information. Canvas når du på https://canvas.education.lu.se. Efter att den obligatoriska 
webbregistreringen genomförts får du tillgång till relevant kurssida senast vid kursstart.  
 
Om du på grund av en villkorad antagning inte kan webbregistrera dig, gäller att du får 
tillgång till kurssidorna i Canvas 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.  Övrig kursrelaterad information finns i Canvas 
 
Schema 
Tills dess att kursen är publicerad i Canvas kan du söka fram schemat via följande länk: 
https://cloud.timeedit.net/lu/web/ehl1/ (välj 2021 HT och ange relevant kurskod). 
 
 
 
 
V Ä L K O M M E N !  
 
Pontus Hansson 
Studierektor 
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Kurslitteratur – HT2021 
Literature, autumn term 2021 
 
Avancerad nivå/Advanced level 
 
 
NEKN21 Advanced Microeconomic Analysis 
Jehle, Geoffrey and Philip Reny (2011): Advanced Microeconomic Theory, Prentice Hall, 
third edition (ISBN: 978-0-273-73191-7) 
 
Supplementary material 
 
 
NEKN22 Economic and Financial Decision Making 
Angner, Erik (2020): A Course in Behavioral Economics, second or third edition, 
Palgrave MacMillan 
 
Supplementary material 
 
 
NEKN31 Advanced Econometrics 
Verbeek, Marno (2017): A Guide to Modern Econometrics, fifth edition, Wiley 
(Paperback, ISBN: 9781119472117) 
 
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 (2016): Essential Mathematics for Economic 
Analysis, fifth edition, Pearson 
 
Sydsaeter, Knut, Peter Hammond, Atle Seierstad and Arne Strom (2008): Further 
Mathematics for Economic Analysis, second edition, Prentice Hall  
 
Supplementary material 
 
 
NEKN41 Advanced Macroeconomic Analysis 
Romer, David (2019): Advanced Macroeconomics, 5th edition, McGraw Hill 
 
Supplementary material 
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NEKN43 Applied International Macroeconomics 
Schmitt-Grohe, Stephanie, Martin Uribe and Michael Woodford (in preparation for 
Princeton University Press): International Macroeconomics, manuscript available at 
http://www.columbia.edu/~mu2166/UIM/index.html  
 
A set of articles  
 
Supplementary material  
 
 
NEKN51 Economic Evaluation 
Boardman Anthony E., David H. Greenberg, Aidan L. Vining and David L. Weimer 
(2018): Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice, fifth edition, Pearson/Prentice Hall 
 
Supplementary material 
 
 
NEKN65 Advanced Health Economics 
A set of articles 
 
Recommended literature: 
Angrist, Joshua David and Jörn-Steffen Pischke (2014): Mastering ’Metrics: the Path 
from Cause to Effect, Princeton University Press 
 
 
NEKN71 Advanced Course in Economic Integration 
A set of articles 
 
 
NEKN73 Advanced Development Economics 
Ray, Debraj (1998), Development Economics, Princeton University Press 
 
Supplementary material 
 
 
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 (1997): The Econometrics of Financial 
Markets, Princeton University Press 
 
Supplementary material 
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NEKP21 Microeconomics – Individual Choice 
Mas-Colell Andreu, Michael D. Whinston and Jerry R. Green (1995): Microeconomic 
Theory, Oxford University Press 
 
Supplementary material 
 
 
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 
 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

	

Nationalekonomiska	 inst i tut 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. 
 
Canvas 
Canvas är den studentportal där allt kursmaterial finns. Inloggning sker med ditt Studentkonto. Efter 
att den obligatoriska webbregistreringen genomförts får du, senast vid kursstart, tillgång till kurssidan i 
Canvas för den kurs du skall läsa. Om du inte kan webbregistrera dig ges du manuell tillgång till 
kurssidan i Canvas efter att du har kontaktat institutionen enligt ovan.  
 
Schema, kursplan och litteraturlista 
Schema, kursplan och litteraturlistor finns i Canvas 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. 
 
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. 
Tentamensanmälan sker via studentportalen Student.lu.se 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. 
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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). 
 
Om du inte har fått något utskick med inloggningsuppgifter från Lunds universitet så kan du också gå 
till ”passport.lu.se”. Klicka på ”Antagning.se” och logga in med dina inloggningsuppgifter från 
antagning.se. Du kan då se ditt användarnamn vid Lunds universitet samt välja ett lösenord. 
 
Skrivningsexpedition 
Efter tentamensgenomgången (om sådan ges) kan du, mot uppvisande av legitimation, under 
terminstid hämta din skrivning på skrivningsexpedition som ligger i rum EC1:237 (på "hyllan" ovanför 
Ljusgården). Öppettiderna är vanligtvis 10:30–12:30 under vardagar. 
 
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. Biblioteket hittar du på Alfatoget, 2:a 
våningen, Scheelevägen 15H. 
 
Kontaktpersoner på Nationalekonomiska institutionen 
Studierektor 
Pontus Hansson, 046-222 79 14, rum 288, Holger Crafoords Ekonomicentrum 
e-post: pontus.hansson@nek.lu.se 
 
Utbildningsledare 
Karin Bergman, 046-222 49 74, rum 269, Holger Crafoords Ekonomicentrum 
e-post: karin.bergman@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 
Peter Schüller, 046-222 36 08, rum 286, Holger Crafoords Ekonomicentrum  
e-post: peter.schuller@nek.lu.se eller distans@nek.lu.se 



Instruktioner för webbregistrering                
Webbregistrering sker via studentportalen www.student.lu.se

Du loggar in på studentportalen www.student.lu.se med ditt Studentkonto. Om du tidigare har studerat vid Lunds universitet 
har du ett Studentkonto. Nybörjare vid Lunds universitet får instruktioner om hur Studentkontot skall aktiveras till den e-
postadress som angivits hos antagning.se. 

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

2) Välj ”Ladok” och välj sedan ”Aktuell utbildning” på nästa sida.

- Under rubriken ”Kommande” listas kurser du är antagen till och kan registrera dig på.
- Under ”Registrera dig under perioden” anges aktuell registreringsperiod.
- Om registrering inte är möjlig anges ”Registrering öppnar” följt av första registreringsdatum, alternativt ”Registrering stängde” följt av sista registreringsdatum.

3) Välj ”Registrera” för att registrera dig på den eller de kurser du vill registrera dig på. 

4) En meddelanderuta öppnas där du bekräftar att du vill registrera dig på vald kurs genom att välja ”Registrera mig”.

5) Du är nu registrerad och kursen eller kurserna listas under rubriken ”Aktuella”.

Registreringsperiod för kurser HT2021 period 1: 23 augusti – 30 augusti.
Registreringsperiod för kurser HT2021 period 2: 25 oktober – 1 november.

http://www.student.lu.se/


Instruktioner för webbregistrering – antagen med villkor                
Webbregistrering sker via studentportalen www.student.lu.se

Antagen med villkor
Om du är villkorligt antagen Tll en eller flera kurser, dvs du uppfyller ännu inte behörighetskraven, så kan du inte 
webbregistrera dig och får då meddelandet ”Fel uppstod vid registrering på kurs” följt av informaTonen ”Behörighetsvillkor 
finns på antagningen” när du försöker aW registrera dig. 

Har du en villkorad antagning så måste du kontakta NaTonalekonomiska insTtuTonen senast sista registreringsdag för aW 
behålla din plats på kursen eller kurserna (naturligtvis under förutsäWning aW du senare uppfyller villkoren vid kursstart).

Utbildningsadministratörer 
Azra Padjan azra.padjan@nek.lu.se (046-222 8663)
Peter Schüller peter.schuller@nek.lu.se (046-222 3608) (distanskurser + uppsatskurser)

Studievägledare 
Mårten WalleWe studievagledare@nek.lu.se (046-222 8675) 

Registreringsperiod för kurser HT2021 period 1: 23 augusT – 30 augusT.
Registreringsperiod för kurser HT2021 period 2: 25 oktober – 1 november.

mailto:azra.padjan@nek.lu.se
mailto:nathalie.stenbeck@nek.lu.se
mailto:studievagledare@nek.lu.se


Välj ”Ladok” och sedan ”Aktuell utbildning” på nästa sida. 



Under ”Registrera dig under perioden” anges när webbregistreringen är öppen. Du måste registrera dig senast sista registreringsdag för 
att behålla din plats på kursen eller kurserna. 

Välj ”Registrera” för att registrera dig på den eller de kurser du vill registrera dig på. Om du är antagen till mer än en kurs måste du 
registrera dig på varje kurs. Notera att det är skilda registreringsperioder för kurser som ges period 1 resp. period 2 under terminen.



När du har klickat på ”Registrera” öppnas en meddelanderuta där du bekräftar att du vill registrera dig på den valda kursen genom att välja 
”Registrera mig”.



Efter att du har klickat på ”Registrera mig” listas kursen eller kurserna under rubriken ”Aktuella” och du är nu registrerad.



Om du får ovanstående meddelande när klickar på ”Registrera mig” har du en villkorad antagning och måste kontakta 
Nationalekonomiska institutionen senast sista registreringsdag för att behålla din plats på kursen eller kurserna som du är 
antagen till. Se ovan för kontaktuppgifter.



Regler för salstentamina på kurser
EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

INFÖR TENTAMEN

Anmälan ska vara gjord enligt respektive institutions anvis-

ningar inför tentamen. Om du ej har anmält dig i tid har du 

endast möjlighet att skriva tentamen i mån av plats och tillgång 

till tentamen. Notera att särskilda regler gäller för studenter 

med pedagogiskt stöd.

HJÄLPMEDEL

Institutionen ska i god tid upplysa dig om vilka hjälpmedel du 

får använda, t ex miniräknare, tabeller etc. De hjälpmedel som 

är tillåtna finns också angivna på tentamens försättsblad. Det 

är ditt eget ansvar att ha med dig tillåtna hjälpmedel. Det är 

din skyldighet att se till att de hjälpmedel du får använda inte 

innehåller otillåtna anteckningar eller lösa blad och att den 

miniräknare du tänker använda är tillåten. 

Kladdpapper tillhandahålls av institutionen. Det är ej tillåtet att 

använda egna papper.

TENTAMEN 

Tentamen börjar alltid på exakt angivet klockslag, utan akade-

misk kvart. Var på plats i god tid! Detta är särskilt viktigt om du 

skriver i en stor sal, där flera olika tentamina pågår samtidigt 

och då det ofta är många skrivande. 

Kommer du mer än 30 minuter för sent släpps du inte 

in och får inte skriva din tentamen. Du får lämna skrivsalen 

tidigast efter 60 minuter. 

Gå direkt till din anvisade skrivplats och plocka fram legitima-

tion, tillåtna hjälpmedel, eventuella förfriskningar m.m. ur 

väskan. Placera sedan väskan på därför avsedd plats. Under 

pågående tentamen får väska öppnas endast under uppsikt av 

skrivvakt.

Som student måste du ovillkorligen följa skrivvakternas 

anvisningar när det gäller din placering i skrivsalen, placering av 

väskor, ytterkläder och andra personliga tillhörigheter samt i de 

fall då det råder regler om toalettbesök. 

Sitt kvar på din plats och invänta tentamens start. Du får inte 

vända på papperna förrän skrivvakten meddelat att tentamen 

har börjat. Därefter är all kommunikation förbjuden fram till 

dess att alla tentander har lämnat in sin tentamen. Även efter 

att du lämnat in din tentamen är all kommunikation med andra 

förbjudet så länge du befinner dig i skrivsalen.

Det är förbjudet att använda mobiltelefon, läsplatta eller 

annan teknisk och elektronisk utrustning under skrivti-

den. Dessa måste vara avstängda och undanstoppade på 

anvisad plats för personliga tillhörigheter vid inträdet till 

skrivsalen.

Du är skyldig att vid begäran från skrivvakter och lärare uppvisa 

de hjälpmedel och papper du använder under tentamen. Vid 

misstanke om fusk kan otillåtna hjälpmedel och papper komma 

att beslagtas för att säkerställa bevis.

I skrivsalen råder rök- och alkoholförbud. Inga rökpauser 

ges under tentamen.

LEGITIMATION

Vid varje tentamenstillfälle kontrolleras studenternas identitet. 

Du har en skyldighet att uppvisa giltig legitimation. Ta därför 

med legitimation i form av ID-kort, körkort eller pass. Om du 

saknar giltig legitimation får du inte tentera.

TENTAMENS SLUT

Du får inte lämna skrivsalen förrän tidigast en timme efter 

tentamens början. Legitimation ska vara kontrollerad innan du 

får lämna lokalen. Tentamen ska lämnas in oavsett om du har 

svarat på frågorna eller ej.

Lämnar du inte in din tentamen inom angiven tid kommer den 

att bedömas som ogiltig och därmed inte rättas. 

Alla som deltar i tentamen ska lämna in denna med namn och 

personnummer, ifyllt med bläckpenna. Inlämnad tentamen 

rättas och betygssätts. Du har också rätt att lämna in en blank 

tentamensskrivning. Det innebär att du inte lämnar in några 

svar samt att du kryssar i rutan märkt ”Blank” och skriver under 

med din namnteckning (om sådan ruta finns). Observera att 

blank skrivning måste lämnas in under angiven tid och kommer 

att rapporteras som underkänd. Om du har besvarat någon del 

av uppgifterna kommer tentamen att rättas och det resultat 

du uppnår gäller. Det går alltså inte att i efterhand besluta att 

resultatet inte ska gälla. 



EKONOMIHÖGSKOLAN
LUNDS UNIVERSITET

Box 7080
220 07 Lund
Tel. 046-222 00 00 (vx)
www.ehl.lu.se

Du ansvarar själv för att eventuella bilagor med lösningar 

häftas ihop med tentamen alternativt läggs i det för ändamålet 

tillhandahållna omslaget. Varje bilaga ska förses med namn, 

personnummer och sidnummer.

Bryter du mot någon av tentamensreglerna ovan anses du 

ha hindrat tentamen och kan avvisas från skrivsalen samt bli 

anmäld till rektor. Disciplinära åtgärder kan bli aktuella – se 

vidare nedan under FUSK. 

EFTER TENTAMEN

Besked om att resultat har lagts in på prov eller hel kurs 

i Ladok skickas till din e-postadress som är kopplad till ditt 

studentkonto. Du loggar in i Studentportalen och kan där se 

ditt resultat. 

Får du underkänt på tentamen har du möjlighet att göra om 

den vid annat tentamenstillfälle. Du måste naturligtvis i god tid 

bevaka om kursinnehåll och kurslitteratur ändrats. 

”Plussning”, d v s att som redan godkänd tentera om för att 

höja sitt betyg, är inte tillåtet.

Du kan se/hämta din tentamen vid tentamensgenomgången/

tentavisningen eller därefter på institutionens tentamensexpedi-

tion under anvisade öppettider.

För att hämta ut din tentamen måste du legitimera dig och 

kvittera med din namnteckning. Ska du hämta ut en tentamen 

åt en kursare behöver du ha med dig en fullmakt för detta.

OMPRÖVNING

Ekonomihögskolan rekommenderar att en begäran om ompröv-

ning lämnas senast 3 veckor efter att resultatet har meddelats. 

Likaså rekommenderas du att göra detta skriftligt, se blankett 

”Begäran om omprövning”. Omprövning av betyget kan ske om 

beslutet är uppenbart oriktigt och beslutet kan ändras snabbt 

och enkelt. Det handlar inte om en ny rättning av tentamen. Se 

även: Beslut om riktlinjer för möjlighet till omprövning av betyg 

vid Ekonomihögskolan.

FUSK

Ekonomihögskolan ser allvarligt på alla försök till fusk. 

Om skrivvakter eller lärare misstänker att en student inte följer 

tentamensreglerna kommer de att informera studenten. Om en 

student inte följer anvisningarna från en skrivvakt eller lärare 

kommer studenten att avvisas från skrivsalen.

Varje misstanke anmäls till institutionen som i sin tur gör en an-

mälan till universitetets disciplinnämnd. Nämnden handlägger 

alla misstänkta försök till fusk enligt rektorsämbetets föreskrif-

ter. De disciplinära åtgärder som en student kan drabbas av är 

varning eller avstängning från studier i upp till sex månader. 

Den normala avstängningstiden är sex veckor. 



Information om plagiat, höstterminen 2021 
 
 
 
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 inlämningsuppgifter vid Nationalekonomiska institutionen kontrolleras av systemet 
Urkund för att identifiera eventuella plagiat.  
 
 
 
 
Pontus Hansson 
Studierektor, Nationalekonomiska institutionen 
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