Ekonomihögskolan

ENTN16, Entreprenöriell finansiering, 5 högskolepoäng
Entrepreneurial Finance, 5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 202002-20 att gälla från och med 2020-02-20, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen är en kurs på avancerad nivå och är en obligatorisk kurs inom
magisterprogrammet i Entreprenörskap och innovation.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Entreprenörskap

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 en förståelse för resursbehov, resurshantering och resursförvärv i
nyskapade företag.
- Uppvisar kunskap kring finansiella marknaderna för nyskapade företag.
- Uppvisar en förståelse för investeringsprossesen och hantering av investeringar i
fråga om olika typer av investerare i nyskapade företag.

Färdighet och förmåga
- Uppvisa förmåga att analysera initiala resursbehov i nyskapade företag.
- Uppvisa förmågan att analysera ledningsbehov i nyskapade företag.
- Uppvisa förmågan att kommunicera resursbehov i nyskapade företag med externa
intressenter och investerare, både i skrift och muntligt.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Uppvisa en förmåga att granska och utvärdera olika potentiella finansiella källor
tillgängliga för nyskapade företag.
- Uppvisa en förmåga att granska och utvärdera olika investeringsmöjligheter utifrån
olika investerares perspektiv.

Kursens innehåll
Framgångsrik kommersialisering av ett nystartat företag är till stor del avhängigt på i
vilken utsträckning det är möjligt att attrahera intresse och resurser från potentiella
externa finansiella partners. Det krävs beslut kring vilka resurser som behövs, när de
behövs och hur dessa resurser ska införskaffas såväl som hur resurserna ska hanteras
inom det nyskapade företaget.
Kursens övergripande syfte är att fördjupa studenternas teoretiska och praktiska
kunskap gällande resurshantering och finansiering inom nyskapade företag.
Studenterna kommer att lära känna grundläggande ramverk och tekniker för att
analysera och använda kritiska resurser och kapaciteter i nyskapade företag. Fokus
kommer att ligga på frågor som bedömningen av finansiella behov i nyskapade
företag. Kursen kommer även bidra till att öka studenternas kunskap om finansiella
marknader för nyskapade företag (exempelvis bootstrapping, affärsänglar, riskkapital,
crowdfunding, initial coin offering, initial token offering, kort- och långsiktig
bankfinansiering).
Kursen lägger även särskilt fokus på de olika sätt på vilka investerare, såsom banker,
riskkapitalister och affärsänglar, gör investeringar i nyskapade företag och hur de
hanterar sin portfolio efter att dessa investeringar gjorts.

Kursens genomförande
Undervisningsformer kommer att variera, men främst innefatta föreläsningar,
grupparbete, praktik och case diskussioner. Studenternas egna affärsprojekt kommer
utgöra fokus när teorier diskuteras och tillämpas.

Kursens examination
Examinationen sker huvudsakligen i tre delar:
(1) Gruppbaserad skriftlig rapport, där studenterna utforskar finansiella behov och
källor för sitt eget affärsprojekt.
(2) Gruppbaserad presentation, där studenterna presenterar sin idé strukturerad och
riktad mot en specifik typ av finansiär.
(3) En individuell reflektionsrapport, där studenten utvecklar och utarbetar de
gruppbaserade uppgifterna.
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.
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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.

Förkunskapskrav
För att läsa kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande (180 Hp eller ECTS).
Tidigare kunskaper i företagsekonomi krävs inte.

Övrigt
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 ENTN16, Entreprenöriell finansiering
Gäller från H20
2001 Finansiella behov och källor: Rapport, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2002 Finansieringspresentation, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2003 Reflektionsrapport, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

