Modulbeskrivelse for Modul 5: PBL og projektarbejde
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode)
PBL og projektarbejde
10 ECTS

Placering
1. semester, obligatorisk fag

Modulansvarlig
Steen Ørndorf og Mogens Ove Madsen
Type og sprog
Kursus- og projektmodul
Sprog: Dansk

Mål
- At understøtte det problemorienterede projektarbejde med særligt henblik på at udvikle den studerendes evner til at dokumentere, begrunde og afgrænse en problemformulering, samt i at kunne gennemføre en samfundsøkonomisk analyse, og herunder forholde sig til valg af teori, projektmetode og økonomisk metode.
- At give den studerende færdigheder i at indsamle og fremstille økonomiske data, samt kritisk kunne læse,
forstå og analysere statistik på et grundlæggende niveau.
- At give den studerende redskaber til at søge faglitteratur, og evne til at fremstille referencer og litteraturliste
korrekt.
At give den studerende redskaber til at forbedre egen læring individuelt og i samarbejde med andre.
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Modulet indeholder en række redskabsfag: Data og Dokumentation, Praktisk Statistik, Metode og Projek
tstyring, der alle har til formål at understøtte det problemorienterede projektarbejde.
Data og Dokumentation introducerer til søgning efter økonomiske data og økonomisk litteratur, samt kritisk og
korrekt brug af tabeller og grafer hhv. referencer og litteraturlister.
Praktisk Statistik, der er fælles med kurset i Dansk økonomi i Europa, introducerer grundlæggende statistisk
forståelse af brug af data, og evne til kritisk at kunne læse og forstå statistik for brug heraf i projektrapporter
.
Metode introducerer til PBL med problemformulering og metode. Der udvikles en forståelse for dokumentation,
begrundelse og afgrænsning af en problemformulering, forståelse for projektmetode og et grundlæggende
kendskab til økonomisk metode som underlag for den analyse, der skal gennemføres i projektarbejdet.
Projektstyring skal give den studerende redskaber til at styre et projektarbejde, og i at indgå i et forpligtende
samarbejde i en gruppe.
Modul 5 afsluttes med et projektarbejde, der tager udgangspunkt i en allerede formuleret problemstilling med
her til hørende metode indenfor temaet Dansk økonomi i internationalt perspektiv.

Omfang og forventet arbejdsindsats
Kurset er normeret til 10 ECTS, hvilket betyder, at der forventes en arbejdsindsats af de studerende svarende
til 270 timer. Kursusdelen omfatter 8 kursusgange (med fremmøde og forberedelse) , hvoraf de to gange henholdsvis er gruppedannelse og et seminar om projektarbejdet. Resten af arbejdstiden bruges på projektarbejdet
Deltagere
De oecon-studerende på 1. semester
Deltagerforudsætninger
Ingen deltagerforudsætninger
.
Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
Kursusgange:
1. Introduktion til PBL
2. Fra skole til universitet
3. Problemformulering
4. Metode, design og kvalitet i et projekt
5. Gruppedannelse
6. Keynes seminar
7. Friedman seminar
8. Seminar om projektarbejde

Eksamen
Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af projekt og med intern censur.

