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Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2015-10-07.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen om 180 hp, varav 60 högskolepoäng företagsekonomi samt 30 högskolepoäng i
nationalekonomi; eller 60 högskolepoäng i nationalekonomi samt 30 högskolepoäng i företagsekonomi.
Dessutom krävs 7,5 högskolepoäng i matematik och 7,5 högskolepoäng i statistik. Engelska B/Engelska 6
eller motsvarande.
Programmets uppläggning

Programmet är organiserat så att de kurser som ingår i utbildningen varje termin har ett gemensamt tematiskt
innehåll.
Termin 1
Under den första delen av teminen sker en nivåjustering av studenternas förkunskaper. Detta uppnås genom
att studenter med ämnesmässig bakgrund i nationalekonomi läser företagsekonomi, och studerande med
företagsekonomi som huvudämne läser nationalekonomi. Den andra delen av terminen är gemensam och
består av en kurs i företagsekonomi, och en med nationalekonomisk inriktning.
Termin 2
Under den andra terminen läser studenterna två obligatoriska kurser i företagsekonomi samt därefter två
obligatoriska kurser i nationalekonomi.
Termin 3
Under den tredje terminen fördjupas och specialiseras studierna. Under den första delen av terminen ingår två
kurser i företagsekonomi, varav en är valfri. Därefter följer två ämnesintegrativa kurser. Dessa ges gemensamt
av Företagsekonomiska institutionen och Nationalekonomiska institutionen.
Termin 4
Utbildningen avslutas med en självständigt utarbetad masteruppsats om 30 högskolepoäng.
Masterprogrammets övergripande mål är att förbereda för kvalificerat arbete som finansanalytiker, finansiell
controller, riskanalytiker eller finanschef i större företag, både i Sverige och internationellt, samt för fortsatta
forskarstudier inom huvudområdet.
Mål
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Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan.
För masterexamen skall studenten:
Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, inbegripet såväl brett kunnande inom området som
väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete;
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet.
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information;
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och
med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete;
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med
olika grupper;
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt
arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete;
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för
hur den används;
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Kurser

I detta avsnitt anges vilka kurser som ingår i utbildningsprogrammet. För varje kurs finns en särskild kursplan
fastställd. Av kursplanen framgår förväntade studieresultat samt kursens huvudsakliga innehåll, uppläggning,
examination och betygskriterier.
Termin 1
Terminskurs 1 inom Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi.
Terminen består av kurser inom området bank och finans/finansiell ekonomi. De kurser som ingår i
utbildningen behandlar följande:
Kurs för studerande med nationalekonomi som huvudämne
-Financial Reporting (Finansiell rapportering), 7,5hp
-Corporate Finance (Företagsfinansiering), 7,5 hp
Kurserna är i ämnet företagsekonomi och behandlar analys av företagets räkenskaper med inriktning mot
lönsamhet och betalningsflöden ur ett företagsekonomiskt perspektiv samt grundläggande finansiell teori med
portföljvalsteori, kapitalstruktur m.m. ur ett företagsekonomiskt perspektiv.
Kurser för studerande med företagsekonomi som huvudämne
-Intermediate Microeconomics (Fortsättningskurs i mikroekonomi), 7,5 hp
Kursen är i ämnet nationalekonomi med inriktning mot mikroekonomiska problem.
-Intermediate Macroeconomics (Fortsättningskurs i makroekonomi), 7,5 hp
Kursen är i ämnet nationalekonomi med inriktning mot makroekonomiska problem.
Gemensamma kurser
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-Financial Institutions Management (Styrning av finansiella institutioner), 7,5 hp
Kursen är i ämnet företagsekonomi och behandlar finansiella institutioners roll på kapitalmarknaderna, samt
frågeställningar om deras risker och styrning.
-Econometrics (Ekonometri), 7,5 hp
Kursen är i ämnet nationalekonomi och behandlar grundläggande ekonometri.
Termin 2
Terminskurs 2 inom Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi.
Terminen består av fyra kurser inom området bank och finans/finansiell ekonomi. De kurser som ingår i
utbildningen under terminen behandlar följande:
-Financial Derivatives (Finansiella derivatinstrument), 7,5 hp
Kursen är i ämnet företagsekonomi och behandlar värdering och riskhantering av finansiella
derivatinstrument.
-Fixed Incomes Securities (Räntebärande papper) 7,5 hp
Kursen är i ämnet företagsekonomi och behandlar värdering av räntebärande instrument som t.ex.
obligationer.
-Portfolio Theory (Portföljteori), 7,5 hp
Kursen är i ämnet nationalekonomi och behandlar portföljvalsteori.
-Applied Econometrics: Time series data (Tillämpad ekonometri: tidsseriedata), 7,5 hp
Kursen är i ämnet nationalekonomi och behandlar tillämpad tidsserieanalys.
Termin 3
Terminskurs 3 inom Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi.
Terminen består av fyra kurser inom området bank och finans/finansiell ekonomi. De kurser som ingår i
utbildningen under terminen behandlar följande:
-Financial Development and Crises - A presentation (Finansiell utveckling och kris - en presentation), 7,5
hp
Kursen är i ämnet nationalekonomi.
-Elective (Valfri kurs) 7,5 hp
Beroende på den studerandes förkunskaper kan kurser i vissa ämnen vara obligatoriska och/eller
rekommenderade.
-Advanced Financial Theory (Avancerad finansiell teori), 7,5 hp
Kursen ger en ämnesintegrerande fördjupning inom området finansiell teori. Kursen är
forskningsförberedande för blivande doktorander i företagsekonomi och nationalekonomi inom området
finansiell ekonomi.
-Advanced Financial Empirical Research (Avancerad empirisk finansforskning), 7,5 hp
Detta är en fördjupande, ämnesintegrativ kurs i empirisk finansiell ekonomi, med ett inslag av studier av
aktuella forskningsproblem. Kursen är forskningsförberedande för blivande doktorander i företagsekonomi
och nationalekonomi inom området finansiell ekonomi.
Vilka kurser inom området bank och finans/finansiell ekonomi som finns tillgängliga ett enskilt läsår kan
variera. De kurser som erbjuds meddelas i särskilda anvisningar som fastställs av studierektor inför varje
läsår.
Termin 4
Examensarbete
Terminen består av följande kurs:
-Examensarbete i finansiell ekonomi för masterexamen, 30 hp
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Genom examensarbetet visar studenten att han/hon uppnått målet att självständigt kunna integrera avancerade
kunskaper inom det område utbildningen avser och även har förmåga att kunna tillämpa dessa i
problemlösningssituationer av praktisk relevans.
Examen

Utbildningsprogrammet leder fram till Filosofie eller Ekonomie Masterexamen beroende på vilket förled
studenten ansöker om. Huvudområdet är finansiell ekonomi.
Övrigt

Studerande, som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade två studieåren, kan begära att
få slutföra programmet även efter det att utbildningsplanen upphört att gälla. Därvid gäller de begränsningar
som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna.
Undervisningsspråk är engelska.
För att gå vidare till år 2 ska studenten ha fullgjort minst 52,5 hp från år 1 med godkänt resultat.
För att registreras på examensarbetet termin fyra måste studenten ha avslutat minst 75 hp inom programmet.
Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng. Av de kurser som
ingår i masterexamen ska minst 90 högskolepoäng ligga på avancerad nivå (inklusive självständigt arbete),
varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet.
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