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Om ECONnect: 

ECONnect er en frivillig studentorganisasjon for studentene på samfunnsøkonomi- og 

finansøkonomistudiet ved NTNU. Vi arbeider for økt faglig kompetanse blant våre studenter samt 

tettere kontakt med næringslivet. Det gjør vi ved å arrangere fagdager, gjesteforelesninger, 

bedriftspresentasjoner m.m. I dag går det ca. 200 studenter på bachelornivå (1.-3. klasse) og ca. 70 

studenter på masternivå (4.-5. klasse). Studentene på masternivå er fordelt på de to linjene 

samfunnsøkonomi (ca. 50 stk) og finansiell økonomi (ca. 20 stk). Mer om ECONnect og aktuelle 

arrangementer på www.econnect-ntnu.no. 

ECONnect består av følgende personer ved utgivelsestidspunkt: 

Caroline Lesiewicz(Leder)                           caroline@econnect-ntnu.no 

Mariell Toven(Økonomiansvarlig/kandidattreffet) mariell@econnect-ntnu.no 

Daniel Johansson (Bedriftsansvarlig) daniel@econnect-ntnu.no  

Johan Berg Fossen(Fagdagsansvarlig) johan@econnect-ntnu.no 

Georg Næsheim georg@econnect-ntnu.no 

Ellen Normann ellen@econnect-ntnu.no 

Ragnhild Grøv ragnhild@econnect-ntnu.no 

Martine Ødegård(Faktoransvarlig)                           martine@econnect-ntnu.no 

Inga Friis                           inga@econnect-ntnu.no 

Ida Charlotte Engebretsen                           ida.charlotte@econnect-ntnu.no 

 

Post- og besøksadresse: Organisasjonsnummer: Hjemmeside: 

ECONnect, NTNU Dragvoll NO 994 625 314 www.econnect-ntnu.no 

Institutt for samfunnsøkonomi 

Bygg 7, Nivå 5 

7491 Trondheim 

 

 

Merk: Eksamensbesvarelsene  har i varierende grad feil og mangler, både oppsett og innhold. De vil også 
kun vise en av flere mulige fremgangsmåter. ECONnect står ikke ansvarlig for selve faginnholdet. 
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Kommentarer til eksamensbesvarelse i FIN3005, høst 2011, kandidat 
10020 
 

Besvarelsen er belønnet med karakteren A og er således vurdert til å være en oppgave som utmerker 
seg positivt. Den har allikevel enkelte svake punkter og bør følgelig ikke leses som en ”A+” 
besvarelse. 

Begge oppgaver er meget godt besvart, med oppgave 1 som litt bedre enn oppgave 2. På oppgave 1 
har kandidaten fått nesten full score. Spørsmål 1a) trekker marginalt ned, fordi kandidaten ikke 
tilfredsstillende demonstrerer at han/hun forstår overgangen mellom de ulike prisrelasjoner som 
gjengitt i besvarelsen. Svarene på 1b) og 1c) viser meget god forståelse av denne type 
konsumbaserte aktivaprisingsmodell.  

Oppgave 2 utmerker seg særlig ved at kandidaten, i motsetning til de fleste andre besvarelsene, 
klarer å redegjøre godt for de økonomiske mekanismer det spørres om på spørsmål 2d). Dette 
gjelder særlig diskusjonen av hvordan negativt sjokk kan forsterkes i finansmarkedene hvis det fører 
til en økning i aktørenes risikoaversjon. Denne egenskapen er det sentrale ved ”habit-formation” 
modellen det spørres om i oppgave 2. Spørsmål 2b) er også helt riktig besvart (dette gjaldt for mange 
av kandidatene på denne eksamen). 

Totalinntrykket fra besvarelsen er at kandidaten viser faglig modenhet og at han/hun behersker det 
analytiske nivået som kreves på kurs i masterstudiet. Til sammen gir det grunnlag for en god 
eksamenskarakter. 

 

Egil Matsen 

19. april, 2012 
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