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יעדי ההוראה:
להקנות לתלמידים היכרות יסודית עם מודלים ושיטות מתקדמים במקרו כלכלה המהווים הבסיס למחקר
מקרו כלכלי הן תיאורטי והן אמפירי .הדגש בקורס יהיה על תנודות כלכליות בטווח הקצר.

פרשיות לימודים:
הקורס יתמקד בלימוד מודלים מקרו כלכליים מתקדמים הנמצאים בחזית המחקר המאקרו כלכלי .ראשית,
יילמדו מודלים עכשויים בהם כלכלני מאקרו עושים שימוש כדי להבין תהליכים מאקרו כלכליים .שנית,
נלמד שיטות אמפיריות מודרניות בהן כלכלני מאקרו אמפיריים עושים שימוש כדי להבין טוב יותר מה
מניע את מחזורי העסקים .נלמד את המאמרים החשובים בתחומים הרלוונטיים תוך כדי הקורס.

דרישות והרכב ציון הקורס
משקל בציון הסופי
 בחירה-

נוכחות

100 % -

עבודות

. הציון יתבסס על כתיבה והצגה של עבודה בכיתה:הערה
70% :משקל ההצגה בציון
30% :משקל העבודה הכתובה
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