Ekonomihögskolan

BUSN10, Corporate Governance in Theory and Practice, 7,5
högskolepoäng
Corporate Governance in Theory and Practice, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2011-05-20 och senast reviderad 2016-04-25 av Studierektor vid Företagsekonomiska
institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-04-25,
höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
BUSN10 är en kurs i företagsekonomi på avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Företagsekonomi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:

Kunskap och förståelse
Har visat stor kunskap och förståelse av modeller för bolagsstyrning system och deras
tillämpning i olika sammanhang, med särskild tonvikt på:
- Samtida teorier om bolagsstyrning.
- Former av reglering av bolagsstyrningssystemet på nationell, europeisk och
internationell nivå.
- Olika internationella aktörer som är involverade i regleringen av
bolagsstyrningssystemet och de berörda områdena för de olika aktörerna.
- Den roll som kapitalmarknaderna för styrning företag.
- Kontextuella skillnader när det gäller aktieägarnas roll.
- Kontextuella skillnader avseende olika intressenter inflytande när det gäller
regeringen av företag.
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- Roll och funktion revisorn i bolagsstyrningssystemet och dess samspel med
aktieägare och högsta ledningen.
- Roll och funktioner styrelsen i ett bolag och dess samspel med aktieägare och högsta
ledningen.

Färdighet och förmåga
- Har visat förmåga att självständigt hitta och få tillgång till information om olika
aktörer i bolagsstyrningssystemet och om nationella bolagsstyrningssystem.
- Har visat förmåga att tillämpa teorier och modeller för att analysera företagets
styrsystem och betydelsen av olika aktörer inom corporate governance-systemet.
- Har visat förmåga att tillämpa teorier och modeller för att analysera rollen och
funktionen hos olika aktörer i regeringen företag.
- Kan presentera sina analyser och slutsatser, klart och tydligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Demonstrera och förmåga att göra bedömningar inom området för bolagsstyrning,
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbeten.

Kursens innehåll
Målen för kursen är att främja teoretiska perspektiv samt empirisk kunskap om
corporate governance-systemet och dess delar; kapitalmarknaderna och
ägarstrukturer, ledningens arbetsmarknaden, styrelse, revisorer och juridiska
institutioner, och hur dessa delar av bolagsstyrningssystemet samverkar genom olika
styrmekanismer och utöva den övergripande kontrollen av företag. Målet är vidare att
penetrera mer i detalj vissa av dessa delar, nämligen styrelsen och revisorerna samt
hur dessa organ interagerar med den högsta ledningen av företaget. En internationell
jämförande metod tas om bolagsstyrning.
Empirisk kunskap innehåller kunskap om lagstiftning, uppförandekoder, norm
inställning institutioner (t.ex. OECD), etc i olika empiriska inställningar. Målet är också
att ge studenterna specifika empiriska fallstudier som kan tjäna både som empiriska
illustrationer och som grund för teoretisk analys. Den teoretiska perspektiv bör
därmed förbereda studenterna för att analysera och utvärdera bolagsstyrning i
företag.
Kursen är uppdelad i fyra delar:
1. Definitioner för bolagsstyrning och bolagsstyrningssystemet och
bolagsstyrningsmekanismer.
2. De olika delarna av bolagsstyrningssystemet med betoning på hur styrelse och
revisorer fungerar, och samspelet mellan styrningssystemet, ägare och
förvaltning av företaget.
3. Jämförande bolagsstyrning, där bolagsstyrning i olika länder och likheter och
skillnader förklaras.
4. Bolagsstyrning i empiriska inställningar inklusive gästföreläsningar av aktörer i
företag och samhälle.
Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska studenten på heltid arbeta med
kvalificerade arbetsuppgifter och kontinuerligt medverka i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning i management.
Kursens ämnesinriktning inom ämnet management och det specifika kursinnehållet
varierar beroende på studentens val av praktikplats och tillhörande arbetsuppgifter.
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Kursens genomförande
Kursen är baserad på föreläsningar och i klassrummet diskussioner om artiklar som
används i kursen. Olika perspektiv, både teoretisk och praktisk fattande exempelvis
ägare, direktörer av brädor eller chefer, kommer att ingå. Gästföreläsare med
erfarenhet av bolagsstyrning i affärssamhället deltar.
Examinationen genomförs både i grupp och individuellt. Under kursen kommer
studenterna att arbeta med fallstudier som beskriver och utvärdera styrningen av ett
företag. Konstruktionen bygger på aktivt deltagande studenter och studenter
förväntas delta i alla aktiviteter. En skriftlig individuell tentamen, och en examinerad
gruppuppgift, avslutar kursen.

Kursens examination
Bedömning av studenternas prestationer görs genom att aggregera resultaten från
den skriftliga individuella examinationen och resultaten från grupparbetet. Det
aggregerade resultatet för varje elev graderas enligt skala Fail, E, D, C, B, A.
Resultaten från grupparbetet (3,7 hk) och skriftlig tentamen (3,8 hk) graderas båda
efter skalan Fail, E, D, C, B, A
Se separat bilaga med provkoder/examinationsmoment.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg (Benämning) Poäng alt. % av maxpoäng. Karakteristik.
A (Utmärkt) 85-100. Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra) 75-84. Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra) 65-74. Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande) 55-64. Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt) 50-54. Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt) 0-49. Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
Enskilda examinationsmoment i kursen kan ha betygsskala GU (godkänt/underkänt).
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
plagiat. Vid bevisat fusk kan påföljden bli avstängning från studier vid Lunds
universitet under en viss tid.
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Förkunskapskrav
Studenter som är antagna till magisterprogram som ges av Företagsekonomiska
institutionen där denna kurs är obligatorisk eller valbar, är kvalificerade för kursen. För
andra studenter krävs 60 HP i företagsekonomi i vilka en grundkurs i Företagsekonomi
ska inkluderas, t.ex. FEKA90 Företagsekonomi en introduktion eller motsvarande.

Övrigt
Kursen BUSN10 Bolagsstyrning i teori och praktik kan inte kombineras med BUSM33
eller FEK370 i en examen.
Vid nedläggning av kursen: Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer
efter kursens nedläggning, att erbjudas tre extra tillfällen för examination av
respektive examinationsmoment i kursen till studenter med ett icke godkänt resultat.
Observera att efter detta kan du få intyg bara på de examinationsmoment som du är
klar med
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Prov/moment för kursen BUSN10, Corporate Governance in Theory and
Practice
Gäller från H16
1603 Written exam, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1604 Group assignment, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
Gäller från H11
1101 Exam, 3,8 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1102 PM, 3,7 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

