Ekonomihögskolan

BUSO83, Företagsekonomi: Strategiska investeringsbeslut, 7,5
högskolepoäng
Business Administration: Strategic Investment Decisions, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2019-10-10 att gälla från och med 2019-10-10, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
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
- uppvisar djup kunskap om strategiska investeringsbeslut i teori och praktik i olika
kontexter;
- uppvisar djup kunskap om appliceringen av investeringsbedömningstekniker för
strategiskt beslutsfattande.

Färdighet och förmåga
- uppvisar förmåga att kritiskt undersöka och diskutera hur tillvägagångssätt för
strategiska investeringsbeslut och utvärderingstekniker kan tillämpas i olika situationer
och sammanhang;
- uppvisar förmåga att självständigt och kritiskt hantera kvantitativt och kvalitativt
empiriskt material och att kunna använda vetenskapliga metoder för att analysera
sådant material;
- kan presentera resultat på ett tydligt, pedagogiskt och intressant sätt, muntligt och
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skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visar förmåga att självständigt formulera och avgränsa relevanta utmaningar för
strategiska investeringsbeslut, inklusive utvärderingstekniker;
- visar förmåga att välja lämpliga teoretiska och empiriska tillvägagångssätt och
metoder för att analysera utmaningar för strategiska investeringsbeslut.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge studenterna en fördjupad och grundlig kunskap om
investeringsbeslut inom en strategisk ram. Särskild tonvikt läggs vid vikten av att
kombinera ledningens bedömning med finansiell analys ur ett beslutsperspektiv.
Viktiga mål är att ge studenterna de grundläggande verktygen som krävs på denna
nivå för att undersöka affärsproblem, att ge dem specialkunskap om
investeringsplanering på en övergripande nivå, att kritiskt hantera kvantitativt och
kvalitativt empiriskt material i beslutsfattande samt att bekanta dem med central och
ny litteratur på området. Följande ämnen ingår i kursen:
- Strategisk positionering
- Strategiska investeringsbeslut i teori och praktik i olika sammanhang, till exempel i
offentliga och privata organisationer
- Tillämpning av investeringsbedömningstekniker för investeringar inom en strategisk
ram
- Analys av kostnads- och intäktsdrivare
- Beslutsfattande under informationsbegränsningar
- Hur man hanterar osäkra faktorer och risker i en strategisk
investeringsbeslutssituation
- Betydelsen av lärande för utvecklingen av strategiska beslutsfattande

Kursens genomförande
Kursen innehåller föreläsningar, uppgifter, fall, seminarier och workshops.

Kursens examination
Se separat bilaga med provkoder/examinationsmoment.
Bedömning sker på basis av gruppuppgifter och en individuell tentamen. Det kommer
att finnas en blandning av litteraturbaserade och mer praktiskt orienterade
gruppuppgifter. Syftet med den individuella tentamen är att testa kunskapen och
förståelsen för kurslitteraturens innehåll. Både gruppuppgifter och individuell
tentamen betygsätts och utgör tillsammans kursbetyget.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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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).
En student som är underkänd efter två tentamenstillfällen på den skriftliga
salstentamen harmöjlighet att begära kompletteringsuppgift. Betyg på
denna kompletteringsuppgift är U eller E. Denna komplettering ska göras
senast terminen efter den termin som studenten var registrerad på kursen.
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.

Förkunskapskrav
Studenter som är antagna till ett magister- eller masterprogram där denna kurs är
obligatorisk eller valbar är kvalificerade för kursen. För andra studenter krävs 90 HP i
företagsekonomi. Häri måste ingå en grundkurs i företagsekonomi (t ex FEKA90
Företagsekonomi: en introduktion), en kurs i företagsfinansiering, minst 15 HP i
externredovisning och/eller ekonomi- och verksamhetsstyrning (t ex FEKH60
Kandidatkurs i redovisning) och BUSO77 Strategic Management Accounting and
Control eller motsvarande kurs i ekonomi- och verksamhetsstyrning på magisternivå.
Engelska 6.

Övrigt
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 BUSO83, Företagsekonomi: Strategiska
investeringsbeslut
Gäller från H20
2001 Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2002 Inlämningsuppgift 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2003 Individuell examen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

