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Econometrie

Beleid in de Europese Unie

Sociale wetenschappers zijn vaak geïnteresseerd in de
relatie tussen verschillende variabelen, zoals bijvoorbeeld de
relatie tussen consumptie en prijzen. Het doel van econometrie is om die relaties te kwantificeren met behulp van
statistische gegevens om vervolgens het resultaat te interpreteren. Econometrie is dus de interactie tussen economische theorie, data en methodes van de statistiek. Het vak
econometrie leert je een aantal technieken van de econometrie. De focus ligt op de toepassing van econometrie op
onderzoeksvragen in de sociale wetenschap.

Bij dit vak bekijk je de bestuurlijke processen binnen de
Europese Unie en leer je hoe er binnen de EU beleid wordt
gemaakt. Ook behandelt het vak de omgang met crisissen
(denk aan de bankencrisis, de migratieproblematiek en
voedselveiligheid), de geschiedenis van de EU en de Europese wetgeving.

Micro-economie

Gevorderde wiskunde

Micro-economie is een belangrijk vak in de opleiding Economie en Beleid. Het vak behandelt de standaard neoklassieke micro-economie theorie op een gevorderd niveau. Er
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de manier waarop
evenwichten tot stand komen. De manier waarop consumenten en producenten keuzes maken, afhankelijk van
hun welvaart, is daar onderdeel van.

In dit vak komen onderwerpen aan bod zoals lineaire
vergelijkingen, vector geometrie, matrices, eigenwaarden
en eigenvectoren.

Denkers over economische groei
In dit vak worden de meest invloedrijke economen
besproken, van Adam Smith tot hedendaagse denkers.

Bestuur, vertrouwen en veranderingen in beleid
Dit vak bestaat deels uit het volgen van colleges waarin verschillende manieren van reguleren worden uitgelegd. Het tweede
deel van het vak bestaat uit een rollenspel. Je krijgt een land toegekend dat je gaat vertegenwoordigen in een simulatie
van onderhandelingen over de verdeling van de Noordzee. Vindt jouw land dat er meer olie moet worden gewonnen, of is
visserij vooral belangrijk?

Vrije keuze

Institutionele economie en economische
organisatie theorie

Vrije keuze

Dit vak bestudeert het formeren en functioneren
van organisaties en bedrijven en de transacties die
er plaatsvinden. Je leert bij dit vak theorieën en
mechanismen van de institutionele economie beter te
begrijpen en het gedrag van organisaties te analyseren.

Economische analyse van coördinatie

Publieke sector economie

Dit vak bouwt verder op de theorie uit het vak Institutionele economie en economische organisatie theorie.
Er wordt specifiek naar toepassingen van die theorie
gekeken op actuele onderwerpen op het gebied van
management, ontwikkeling en beheer van natuurlijke
hulpbronnen. Je schrijft een onderzoeksvoorstel voor het
toepassen op een door jezelf gekozen thema.

Bij dit vak krijg je inzicht in de manier waarop overheden
economische beslissingen maken. Je leert bijvoorbeeld
over de effecten van een belasting op de motivatie van
mensen om te werken. Daarnaast worden verschillende
overheidsdocumenten als de miljoenennota en de
begroting van de EU bediscussieerd.

