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תאור כללי של הקורס:
לפעמים הנתונים הזמינים לא יכולים לענות על שאלה בכלכלה או שהם עושים עבודה גרועה בהסבר
תאוריה כלכלית .ניסויים הם המנגנון של הכלכלנים להתערב בעולם האמיתי )או במעבדה( על מנת
להסביר את אותן שאלות כלכליות ולהבין תיאוריות כלכליות .בקורס זה נלמד טכניקות שונות
המשמשות בכלכלה ניסויית .נראה שלפעמים ניסוי טוב ופשוט יכול להסביר בעיה מסובכת על התנהגות
אנושית ,או על האופן בו שווקים עובדים .אנו נקרא ונדון בניסויים שנערכו בכלכלה ציבורית ,כלכלה
התנהגותית ,כלכלת עבודה ,וארגון תעשייתי .התלמידים מצופים לכתוב עבודת מחקר מסכמת באנגלית
או בעברית ,על נושא לבחירתם בכלכלה ניסויית.

מטרות הקורס:
נלמד כמה מהשיטות הסטטיסטיות והאקונומטריות הבסיסיות ,שמשמשות בכלכלה ניסויית ,ונדון
במאמרים בכלכלה ניסויית .תלמידים מצופים לקרוא מאמרים באנגלית ,לדון בהם בכיתה ,ולחשוב על
תחום שעליו היו רוצים לכתוב עבודת מחקר .

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
לקרוא מאמרים באקונומטריקה .לצבור ניסיון במחקר בכלכלה .ליצור ולהציג מצגות .לכתוב עבודת
מחקר.

דרישות נוכחות ):(%
100

שיטת ההוראה בקורס:הרצאות ומפגשים.

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
Introduction, randomization
Basic econometrics / statistics, randomization
Lab experiments: Bargaining, fairness, priming, anchoring etc.
Field experiments: Peer pressure, tracking, signaling etc.
Computer lab

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
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מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 0
השתתפות % 5
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 95
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
אין
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