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Annan Information
Och om du hoppas att din examen kommer att landa dig en plats på ett utbildningsprogram på
ett Fortune 100-företag, och du studerar inte vid en Ivy League-högskola, så får du en annan.
För mer information om våra undervisningsmetoder på Lancaster besök vår undervisning och
inlärning. Kursen kombinerar en grundlig grundning inom ekonomins disciplin, med en rad

praktiska färdigheter som krävs i yrkesliv och för forskarutbildning. Vi ger våra elever en
solid plattform för deras framtida liv och karriär. Vi granskar avgifter årligen, och de kan vara
föremål för ökningar.
Studenterna kommer att bedömas genom osynliga skriftliga prov, kurs och
forskningsavhandling. Uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse. Du
kommer att lära dig några grundläggande ekonometriska tekniker som gör det möjligt för dig
att få numeriska uppskattningar av till exempel förhållandet mellan utgifter för gott och
inkomst eller förhållandet mellan åren av utbildning och lön. Informationen på webbplatsen
med avseende på moduler är korrekt vid tidpunkten för publikationen, men ändringar kan
vara nödvändiga, till exempel som en följd av studentreferens, krav på personal, regler och
organ (PSRB), personalförändringar och ny forskning. Det finns pensionssystem, en generös
semesterbidrag och flexibla arbetsmöjligheter samt livsstilsförmåner, inklusive
barnomsorgskuponger, rabatterat medlemskap till 4 miljoner sport- och fritidscenter och
system som cykel till arbete och CU Car Share-initiativet. Använd Google Chrome eller
Mozilla Firefox för bästa upplevelse. Det ger möjlighet att starta en professionell karriär eller,
för lämpliga kandidater, att fortsätta sin akademiska karriär i ett doktorandprogram.
Du kommer lära dig att samla data för din analys, fatta beslut om relevanta ekonomiska teorier
och modeller och förfina detta till möjliga lösningar för den verkliga världen. Företagen fattar
strategiska beslut som kan leda till vinst eller förlust. Stöd med jobbansökningar och
intervjutekniker finns också från Business Schools egen karriärkonsulent. Den matchande
aktiviteten kommer att äga rum den 7 och 12 juni 2018 (du kan välja). Det ser på tillämpningen
av ekonomi med avseende på incitament, möjlighetskostnad och begränsad optimering till
verkliga affärer och verkliga problem. Denna typ av lärande säkerställer att studenter kan visa
användningen av färdigheter som arbetsgivare kräver och värderar.
Besök avdelningswebbplatsen Programutfall De viktigaste i företagsekonomin utvecklar din
förmåga att analysera den ekonomiska miljön där ett företag verkar, förstå hur den
ekonomiska miljön påverkar organisationen, strävar efter sina mål och tillämpar ekonomisk
logik för att förstå organisationens beslut tillverkning. Gradsklassificering utdelas på grundval
av prestation i bedömningar i slutet av andra och sista år. Detta kommer att omfatta studier av
knapphet, val och möjlighetskostnad, prisbestämning på konkurrensutsatta marknader, statligt
ingripande, finanspolitik och penningpolitik. Du tar också antingen två valfria dubbelmoduler
eller en valfri dubbelmodul och två enkla moduler. Läs mer om hur du ansöker om studielån
och andra finansieringsalternativ.
Undervisningen är på engelska och det kommer en blandning av danska och internationella
studenter i ditt lag. Handelshögskolan är mer än en företagsskola. Vi kommer att få chansen att
diskutera aktuella frågor som omfattas av de ledande professionella tidskrifterna som den
amerikanska ekonomiska granskningen och undersöka en mängd olika internationella
fallstudier, såsom lönskonvergens i en ålder av massmigration. Du kommer då att informeras
per post om du behöver uppfylla eventuella ytterligare krav som ska antas till programmet. En
förståelse för ekonomin är nödvändig för att förstå verkliga problem och hitta verkliga
lösningar. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna för cookie antar vi att du
godkänner detta. Följande personliga egenskaper kommer också att behandlas i var och en av
färdighetsmodulerna: prestationsorientering; initiativ och kreativitet självförtroende;
beslutsamhet; återspegling; anpassningsförmåga och flexibilitet. Kursen är för internationella
studenter som har slutfört A-nivå eller motsvarande, eller som redan är på det första året av en

relevant grundutbildning i sitt hemland, men uppfyller inte de akademiska eller engelska
kraven för direkt tillträde vid University of Exeter . Genom att fortsätta använda vår webbplats
godkänner du vår användning av cookies. Modulens tidiga del introducerar ämnesområdet
genom att överväga en rad grundläggande begrepp. Eleverna är ansvariga för att närma sig
avdelningen för ekonomi för nödvändiga förutsättningskrav.
Som i många andra yrken baseras löner för yrkesverksamma inom ekonomin ofta på
utbildningsnivå och erfarenhet. Läs mer om heltidsprofessorer på vår fakultet. Denna
mångsidighet är vad som ger ekonomer sin värderade roll på ett ledarskap. Vi kommer att
fortsätta att göra det, hela tiden förblir sanna för våra kärnvärden, säger Casamento. Den
ekonomiska ekonomin kräver inte matematik. En del av ditt lärande kommer att baseras på
kursarbete. Många av detta kommer att innebära att du arbetar i grupper, men du kommer
också att utnyttja kunskaper i självständigt lärande genom individuella kursinsatser.
Studerande i huvudet måste behålla ett 2,0-poängs medelvärde i alla större kurser. Hem- och
EU-studenter Huvudavgift 9.250 Utomeuropeiska studenter Huvudavgift 12.000 Läs mer om
avgifter och finansiering för kursen. Det här är de typer av frågor du kommer att undersöka
om den här modulen.
I detta program lär du dig att analysera problem och utveckla lösningar genom att kombinera
insikter från discipliner som: ekonomi ekonomi ekonomisk historia etik ekonomi
makroekonomi och mikroekonomi marknadsföring spatialekonomi Du utvecklar inte bara
akademisk kunskap inom dessa områden, men du kommer också att utvecklas en mängd olika
yrkeskunskaper som programmering och kvantitativ forskning. Du kommer att kunna
kombinera din förståelse för företagets och IT-kunskaper och på så sätt utveckla effektivare
företag. Fakulteten söker idag cirka 350 doktorander och erbjuder fyra kandidatexamen och
åtta magisterexamina. Kort sagt erbjuder graden ett brett utbud av möjligheter. Till exempel
äger ditt eget hem istället för att hyra eller går till universitetet istället för att komma in på
arbetsmarknaden. Du börjar med att lära dig de allmänna finansieringsverktygen för
optionsprissättning och riskhantering, innan du fokuserar på hur du applicerar dessa verktyg
för att titta särskilt på valutakurser. En kommitté kommer att rangordna kandidater som lämnat
in sina ansökningar senast den 1 mars, baserat på deras motivation, referenser och
övergripande studieresultat och informerar kandidater före den 1 april. Efter att ha genomgått
Field Exam, förväntas studenterna skriva in på ett arbetsseminarium eller delta i en informell
lunch seminarium grupp. Studenter utan bakgrund i ekonomi och som inte tar enheten
"Ekonomiska begrepp" får normalt inte ta den här modulen. Du kommer till exempel att kunna
delta i gästföreläsningar, följa träningssessioner eller besöka företag och EU-institutioner.
Avdelningen har ett starkt internationellt fokus i sina forsknings- och examensprogram.
Du kommer också att utveckla kompetens inom områden som kvantitativ forskning och
programmering. Vänligen kontakta Office of Admissions för aktuell information. Denna
modul kommer att introducera dig till ekonometri, som är en kombination av ekonomisk teori,
matematisk ekonomi, ekonomisk statistik och matematisk statistik. Läs mer om kursen En del
av vårt tillämpade träningsprogram som är utformat för att ge utbildning i nya och
yrkesmässigt attraktiva färdigheter inom ekonomi, kommer att utveckla din kunskap och
förståelse för internationell verksamhet (t.ex. transnationell produktion och ekonomi) och få
större förståelse för förståelsen av den internationella ekonomins bredare ekonomiska
sammanhang. Se programkrav för detaljerad läroplaninformation. Inga rättigheter kan
härledas från denna information avseende examenskrav, schemaläggning, innehåll, prov eller
andra bedömningsförfaranden för de kurser som beskrivs här. Använd LinkedIn Alumni Tool

(krävs LinkedIn-konto) för att lära dig om var York examen arbetar, vad de gör och vad deras
färdigheter är. Programmet borde naturligtvis vädja till dig, men det ensamma garanterar inte
framgång. Varje sommar erbjuder NABE certifikatet inom tillämpad ekonometri och varje fall
certifikatet i tidsserieanalys och prognoser. Eller varför ett företag marknadsför sina produkter
mer framgångsrikt än ett annat företag.
Under det första året fokuseras på att öka studentens medvetenhet om arbetsmarknadens
dynamik och hans eller hennes professionella ambitioner och lutningar. Programmet passerar
flera gränser: språkgränser, geografiska gränser och gränserna för andra discipliner.
Produktionsfaktorerna blir mobila över hela världen, med rörligheten för arbete och kapital
som vanligt. Modulens tillämpade natur kompletteras av tekniska dokument som är föremål
för diskussionerna i seminarier. Vi handlar om problem som världen står inför idag och
analyserar dem med de mest lämpliga verktyg som finns tillgängliga. Då, om du väljer att följa
Business Economics-vägen, får du chansen att få en djupare förståelse för näringslivet.
Kandidater är anställda av organisationer inom både privat och offentlig sektor, vissa fortsätter
också till vidare akademiska studier. Vi delar akademisk studie i två sektioner - Del 1 (År 1)
och Del 2 (År 2, 3 och ibland 4).
Valfria ämnen är ett spännande tillfälle att bredda din erfarenhet på universitetet och få
kunskaper och kunskaper som hjälper dig att göra dig mer anställbar. I de flesta fall är dessa
avgifter inte obligatoriska, men debiteras av lärarskolan för material som de köper för din
räkning för användning i dina studier. För att hjälpa dig att optimalt förbereda dig för den
professionella världen får du möjlighet att: ta emot gästföreläsningar från instruktörer som
arbetar i näringsliv eller regeringsarbete med dina medstudenter för att bedriva
företagsanalyser av stora företag, genomföra en praktik projekt. Som Surrey-alumn kan du
vara berättigad till en tio procent rabatt på vår undervisade maste. På nivå 6 utforskar du
samtida ekonomiska politiska debatter och utvecklar dina ekonometriska analys- och
prognosfärdigheter. Många av läromedel för föreläsningar görs tillgängliga för dig elektroniskt
för att följa de anteckningar du tar under föreläsningen. Välj 6 kreditenheter från följande:
COMM 105.3 COMM 204.3 COMM 211.3 COMM 304.3 COMM 345.3 COMM 381.3
Ekonomiska valmöjligheter Välj 18 högskoleenheter med minst 6 kreditenheter på 300- eller
400-nivå. 200-nivå, 300-nivå eller 400-nivå ECON kurser. Programmet ger en behörighet att
gå vidare till ett masterprogram på SSE eller något annat universitet i Sverige eller utomlands.
Om du är kandidatexamen eller internationell student måste du betala studieavgifter. Vad
driver människor att föredra kortsiktiga belöningar över långsiktiga belöningar.

