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Formål/kvalifikationsbeskrivelse: De studerende bliver trænet i at skrive en akade-
misk rapport med økonomisk indhold. De studerende indlærer og træner færdigheder
vedrørende skriftlig behandling af et afgrænset emne, hvor emnet overvejende kan be-
skrives og analyseres ud fra statistisk kildemateriale. En vigtig del af seminarrækken
består i at vurdere rapporter udarbejdet af andre (f.eks. ministerier eller organisationer,
i seminarrækken primært de andre studerendes rapporter). Dette trænes ved oppo-
nentvirksomhed, hvilket vil sige, at de studerende på skift kommenterer og vurderer
rapporter fra de øvrige medstuderende. Kommentarerne skal udarbejdes skriftligt (ty-
pisk 1-2 sider), og disse skal også fremlægges mundtligt. De opnåede kompetencer skal
give sig udslag i evnen til at analysere et givet emne ud fra en økonomisk synsvinkel og
baseret på et datamæssigt udgangspunkt. Derudover får de studerende kompetencer
i at udarbejde rapporter i et klart og læseligt sprog, hvor der demonstreres anvendel-
se af relevante beregnings-, figur- og tabelteknikker. Endelig indøver de studerende
kompetencer inden for diskussions- og mødeteknik.

Indhold: Seminarrækken er en aktivitet, hvor der udarbejdes en skriftlig, individuel
rapport på ca. 10–15 sider (betegnet seminar eller seminarrapport) inden for et afgræn-
set økonomisk fagområde, som er nærmere aftalt med underviseren. Undervisningen
afvikles med en møderække (seminarrække), hvor de studerendes rapporter er gen-
stand for behandling på seminarhold med højst 10 deltagere. Der indledes med 1 dob-
belttime i de første 4 uger til opstart af aktiviteten, herunder fastlæggelse af emner, og i
de efterfølgende ca. 5-6 uger udarbejdes seminaret, og selve møderækken finder sted i
sidste halvdel af semesteret med behandling af 1-2 seminarer pr. dobbelttime. Der vej-
ledes løbende. Seminaret vedrører problemstillinger fra den brede vifte af erhvervs- og
samfundsøkonomiske emneområder, og emnerne er hovedsageligt udvalgt og base-
ret på en behandling via statistisk kildemateriale. Den givne problemstilling beskrives,
uddybes og analyseres på baggrund af bl.a. indsamlet datamateriale, hvorfor en væ-
sentlig del af seminaraktiviteten er at kunne udvælge/indsamle relevante informatio-
ner fra nationale og internationale statistikker. Seminaret udarbejdes under anvendelse
af metoder og principper vedr. tabelteknikker, beregningsteknikker mv. med udgangs-
punkt i pensum.Graden af målopfyldelse bedømmes ud fra den udarbejdede rapport,
opponentindlægget og generel aktiv deltagelse i seminarrækken. Det vurderes om der
er korrekt inddragelse af begreber, viderebearbejdning af primært statistisk materiale,
egne beregninger, tekst/grafik-behandling mv. Desuden skal der være tale om et vist
omfang af selvstændige faglige færdigheder på både et rapportteknisk niveau (opsæt-
ning, figur/tabel-teknik mm) samt et analytisk niveau (kommentering og vurdering
af det udvalgte, bearbejdede materiale). Seminarrækken bedømmes som enten bestået
eller ikke bestået.
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