Ekonomihögskolan

IBUG81, International Business: Corporate Finance, 7,5
högskolepoäng
International Business: Corporate Finance, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2018-08-17 och senast reviderad 2019-02-22 av Studierektor vid Företagsekonomiska
institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-02-22,
höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

International business

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Ett godkänt betyg kommer tilldelas studenter som:

Kunskap och förståelse
• Uppvisa förmåga att identifiera och förstå problem kopplade till grundläggande
frågor inom finansiellt ledarskap.
• Ha kunskap i grundläggande finansiell teori och en förmåga att förstå företags
agerande och beslutsfattande gällande kapitalstruktur och utdelningspolicy i
ljuset av denna teoretiska grund.
• Uppvisat grundläggande färdigheter i att analysera finansiell data inklusive
tidsvärde på pengar och varierande tekniker och nyckeltal ofta använt i finansiella
analyser.
• Ha kunskap om företags styrelsesystem och rollen som finansiell chef.
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Färdighet och förmåga
• Uppvisa förmåga att använda och skapa olika värderingsmodeller för företag
(inklusive aktievärdering)
• Uppvisa förmåga att använda och värdera olika finansiella instrument
• Uppvisa förmåga att förstå och använda analytiska förhållningssätt för att hantera
behov av ekonomiska resurser.
• Uppvisa förmåga att samla in, välja ut och tolka relevant information.
• Uppvisa förmåga I avancerad problemidentifiering och problemlösning, både
individuellt och I grupp.
• Uppvisa förmåga att kommunicera färdigheter klart och tydligt både skriftligt och
muntligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Uppvisa förmåga att göra bedömningar och reflektioner inom finansområdet,
beaktat relevanta vetenskapliga, sociala och etiska aspekter.

Kursens innehåll
Kursen har ett internationellt företagsperspektiv och ska förbereda studenter för den
vitala roll som finansiell planering och ledarskap spelar i en dynamisk och
konkurrensutsatt miljö.
Första delen av kursen består av generell introduktion till internationell finansiellt
ledarskap, management, betonande den finansiella chefens perspektiv(CFO). Därefter
är följande områden avhandlade:
•
•
•
•

Finansiell planering och kontroll, inklusive ledarskap av arbetsresurser.
Teoretisk grund för portföljteori och teorierna gällande avkastning och risk.
Kapital struktur och utdelningspolicy.
Kapitalbehov och tillgång till capital i olika företagsfaser, inclusive möjligheterna
att effektivt hantera kapitalkostnader.
• Företagsstyrelse.
• Utvärderingsmodeller, inklusive modeller för företag och aktievärdering.
• Finansiella instrument och användningen av de I olika situationer.

Kursens genomförande
Kursen består av såväl föreläsningar, litteraturstudier såväl som casediskussioner och
presentationer av studenter i multikulturella grupper.
Examinationen består av caserapporter/casepresentationer och en skriftlig
examination som avhandlar litteratur och föreläsningar.

Kursens examination
Kursbetyget utgörs av tre delar:
1. Individuell skriftlig tenta
2. Individuellt flervallsquiz
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3. Caselösningar/presentationer
Slutbetyget utgörs av en sammanvägning av de tre examinationsdelarna.
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.
FörkunskapskravA (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 Lundsuniversitet
under en viss tid

Förkunskapskrav
Studenter ska ha minst 60 högskolepoäng på grundnivå, varav minst 30 poäng inom
huvudområdet International Business.

Övrigt
Om kursen läggs ned kommer tre ytterligare tentamenstillfällen erbjudas inom
respektive examinationsdel av kursen. Efter detta kan endast betygsintyg erhållas
endast för avklarade examinationsdelar.

4/ 4

Prov/moment för kursen IBUG81, International Business: Corporate Finance
Gäller från V19
1801 Individuellt skriftligt prov, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1802 Individuell dugga, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1803 Fallbaserade uppgifter, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

