
Bacheloroppgave, anvendt makroøkonomi

Våren 2018, Campus Trondheim 

Seminarplan 

Seksjoner og grupper 

S1:  8-9:45  
Kaj, Even, Einar

Camilla, Ida

John, Guro

Vilde, Ida-Mari


S2:  10-11:45 
Ingvild

Lukas

Stian, Mats

Henrik, Jørgen


	 

Hva er en god bacheloroppgave? 
I. Oppgaven presenterer et tydelig argument. Dette argumentet fungerer som en “rød 

tråd” som organiserer oppgaven. Du skal ikke skrive en rapport som oppsummerer all 
informasjonen du har funnet på et tema. 

II. Argumentet er basert på bevis, som du presenterer på en tydelig måte og som du 
knytter direkte til dit argument. 

III. Man trenger ikke nødvendigvis en metode og teori seksjon, men man burde snakke 
om metode-valg og teori. 

IV. Man burde bruke data og eventuelt statistikk til å støtte opp argumentet. 
V. Kildene som er brukt i oppgaven er godt dokumentert. 
VI. Du viser kunnskap og forståelse for makroøkonomi-faget.  

Seminar Tid Rom Tema

25. januar, S1: 08:00-09:45          
S2: 10:00-11:45

Allrommet Hva er en bacheloroppgave. Arbeidsfordeling 
blant gruppemedlemmer. Innledning.

1. februar S1: 08:00-09:45          
S2: 10:00-11:45

Allrommet Metode, teori og resultater. Workshop.

15. februar S1: 08:00-09:45          
S2: 10:00-11:45

Allrommet Workshop

1. mars S1: 08:00-09:45          
S2: 10:00-11:45

Allrommet Gruppe tilbakemelding på midlertidig utkast 
Workshop.

4. juni 12:00 Innleveringsfrist



Seminarer og Veiledning 
I. Bacheloroppgaven skal være selvstendig arbeid. Oppgaven er en anvendelse av den 

kunnskapen og de verktøyene som du har lært deg i løpet av bacheloren. Det er dit 
ansvar å finne et passende tema, skape et argument, bygge opp bevis for det 
argumentet, og organisere oppgaven på en fornuftig måte. 

II. Min rolle er hovedsakelig til å gi tilbakemelding. Det betyr at du må komme tidlig i gang 
med skriveprosessen. 

III. Vi skal ha totalt fire seminarer. I de siste tre seminarene skal jeg overlate tid til 
“workshop”, det vil si at dere kan få tid til å jobbe sammen og få tilbakemelding og hjelp 
fra meg og de andre i seksjonen. 

IV. I følge reglene til BI, har du rett til tre veiledningsmøter. Jeg følger ikke en så streng 
opplegg. Jeg gjør meg tilgjengelig for veiledning når du selv føler behov for det. Du må 
da selv ta ansvar for å booke inn veiledningsmøter med meg via mail. Selv om jeg ikke 
setter noen formell grense på antall veiledningsmøter, minner jeg på at 
bacheloroppgaven skal hovedsakelig være et selvstendig prosjekt. I tilknytning en av 
disse veiledningsseminarene, tilbyr jeg å lese gjennom en utkast en gang i forkant og 
komme med tilbakemelding. 

V. Den beste måten å ta kontakt med meg er via mail: johannes.mauritzen@bi.no. Jeg 
skal prøve å svare på henvendelser innen 24 timer, unntatt helger og helligdager. Jeg 
er i 50 prosent foreldrepermisjon, så jeg setter pris på at du avtaler møter på forhånd; 
jeg skal være ganske mye ut av kontoret dette semesteret.

VI. Det blir ingen veiledning de siste tre ukene før innlevering. 

Resurser 
Pensum for kurset anvendt makroøkonomi ligger på websiden:
 https://jmaurit.github.io/anvendt_macro/
Her kan man også finne linker til flere nyttige datakilder. Du kan selvsagt bruke materialer 
og kilder som ikke ligger på websiden. 

Vurdering og karakter

Etter bacheloroppgaven blir innlevert, blir oppgaven vurdert av en ekstern sensur. En 
karakter mellom A og F blir deretter tildelt. 

Vurderingen skjer etter at oppgaven blir innlevert. Underveis i skriveprosessen vil jeg 
prøve å gi tilbakemelding som kan heve kvaliteten på bacheloroppgaven deres. Men jeg 
kan ikke gi noen indikasjon på karakter før oppgaven er innlevert. 
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