Ekonomihögskolan

BUSO85, Företagsekonomi: Företagsriskhantering, 5
högskolepoäng
Business Administration: Corporate risk management, 5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2018-05-21 och senast reviderad 2018-05-21. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2018-05-21, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
BUSO85 är en kurs i företagsekonomi som ges 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 uppvisat kunskap om hur man kan definiera och mäta risk, samt om teorier
angående riskhanteringens möjligheter att påverka företagsvärdet.
• har uppvisat kunskap om företagsriskhantering, särskilt i att praktiskt modellera
risk och beräkna effekter av olika instrument för riskhantering.
• har uppvisat kunskaper i strukturen och komponenter i ett Enterprise Risk
Management-program såväl som dess begränsningar och kritik.
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Färdighet och förmåga
• har uppvisat förmåga att identifiera problem och situationer där studerade teorier
och modeller kan tillämpas

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• har uppvisat förmåga att använda teorier och modeller för att bedöma
riskhanteringens effekter på värdeskapande
• har uppvisat förmåga att förstå riskhanteringens roll inom ramen för företagets
finansiella och strategiska policies

Kursens innehåll
Huvudsyftet med kursen är att ge studenterna djupgående kunskaper om för- och
nackdelar med företagsriskhantering samt olika strategier för värdeskapande
riskhantering. Det är en kurs i tillämpad corporate finance som betonar praktiska
applikationer av analysmodeller. Kursen är uppdelad i två delar; Treasury risk
management och Enterprise risk management.
Kursens första del, Treasury Risk Management, berör finansiell riskhantering från en
finanschefs perspektiv. Här ingår metoder för beräkning av exponering mot
marknadsrisker; olika finansiella instrument för riskhantering (derivat), samt estimering
av likviditetsrisk.
Kursens andra del, Enterprise Risk Management, tar företagsledningens syn på
riskhanteringen. Riskhanteringen ses som en del av företagets totala finansiella policy,
vars mål är att stötta strategiskt risktagande (investeringar). Olika sätt hur en
koncernövergripande riskfunktion kan organiseras för att effektivt uppnå detta ingår i
momentet.

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter baserade
på verkliga företag. Kursen betonar praktiskt lärande, där deltagarna lär sig att
använda de studerade analysverktygen. För att stödja detta utgör arbete med
praktiska problem en viktig del av läraktiviteterna på kursen. Föreläsningarna täcker
delar av kurslitteraturen, med särskilt fokus på mer komplicerade delar. Detta innebär
att självstudier av kurslitteraturen är centrala och att föreskrivet läsmaterial är en
integrerad komponent i undervisningen.

Kursens examination
Bedömning sker på basis av inlämningsuppgifter (lösningar av praktiska problem) och
skriftlig tentamen som omfattar alla läraktiviteter på kursen och allt föreskrivet
läsmaterial. Eftersom kursen betonar praktiskt lärande är betydelsefulla delar av
examinationen fokuserad på att deltagarna ska använda de studerade
analysverktygen.
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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.

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 G / U (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.

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 90 HP i företagsekonomi i vilka en grundkurs i
Företagsekonomi ska inkluderas, t.ex. FEKA90 Företagsekonomi en introduktion eller
motsvarande. Studenterna måste också ha slutfört FEKH81 Corporate Finance eller
motsvarande samt ha kunskaper om teorier kring hur riskhantering påverkar
företagets värdeskapande motsvarande BUSOxx.

Övrigt
Övergångsbestämmelser: Kursen BUSNxx överensstämmer i stor utsträckning med
kursen BUSO86. Endast en av dessa kurser kan ingå i samma examen.
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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 BUSO85, Företagsekonomi: Företagsriskhantering
Gäller från H18
1801 Gruppuppgifter, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1802 Individuell skriftlig tentamen, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
Slutbetyg på kursen bestäms av summan av de två examinationsmomenten
och görs enligt skalan A-E eller U.

