Ekonomihögskolan

EAGAF, Magisterprogram i redovisning och finansiering, 60
högskolepoäng
Master's Programme (One year) in Accounting and Finance, 60
credits
Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university
study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Prorektor för Ekonomihögskolan med ansvar för
utbildning på grund- och avancerad nivå 2019-09-16 (U 2019/435) och senast
reviderad av Vicerektor för Ekonomihögskolan med ansvar för utbildning på grundoch avancerad nivå 2021-05-28 (U 2021/414). Den reviderade utbildningsplanen
gäller från och med 2021-08-30, höstterminen 2021.

Inriktningar
AMAC
COFI

Accounting and Management Accounting and Management 60 hp
Control
Control
Corporate Finance
Corporate Finance
60 hp

Programbeskrivning
Magisterprogrammet i redovisning och finansiering är ett avancerat program designat
för studenter som vill bli experter i företagsfinansiering eller ekonomi- och
verksamhetsstyrning. Det är ett heltidsprogram som består av sju månader av kurser
följt av ett tvåmånaders forskningsprojekt. Programmet är organiserat i två
inriktningar: (1) Corporate Finance (företagsfinansiering) och (2) Accounting and
Management Control (redovisning och ekonomistyrning).
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Programmet ger dig centrala färdigheter som krävs för att konkurrera i komplexa och
konkurrensutsatta affärsmiljöer. Du kommer att utrustas med nödvändiga tekniska,
analytiska och personliga färdigheter för att vara förberedd för ledarroller inom
konsulting och företags ekonomi- och finansfunktioner. Du kommer att fördjupa ditt
analytiska tänkande och din problemlösningsförmåga, samt förbättra dina teamworkfärdigheter och dina praktiska färdigheter i företagsfinansiering och ekonomi- och
verksamhetsstyrning. Programmet utmanar dig att insiktsfullt och kritiskt tillämpa din
kunskap och dina färdigheter i praktisk problemidentifiering och problemlösning. Vi
använder oss i stor utsträckning av tillämpningsorienterad pedagogik, inte minst
omfattande, utmanande och gruppbaserade projekt och fallstudier som fokuserar på
affärsverksamheten och företagsfinansieringens och ekonomistyrningens roll i
strategiskt beslutsfattande. Deltagarna förväntas bedriva studierna på en hög
akademisk nivå, och framgångsrikt genomförande av programmet kräver en
betydande mängd av både oberoende studier och teamwork.
Inriktning i Corporate Finance
Inriktningen i Corporate Finance är ett avancerat, utmanande och intensivt program
för studenter med en grundexamen i företagsfinansiering, finansiell ekonomi eller
finansiell styrning. Inriktningen ger dig gedigna tekniska kunskaper och färdigheter
som krävs för att hantera komplexa finansieringssituationer och du kommer att vara
utrustad för att arbeta inom investment banking, private equity, företags
finansfunktion eller finansiell rådgivning. Kurserna ger tekniker och modeller för att
stödja finansiellt beslutsfattande och att lösa komplexa och ostrukturerade praktiska
finansieringsproblem, liksom insikt att avgöra om dessa beslut är rimliga i strategiskt
och konkurrensmässigt hänseende. Du kommer att förbättra dina färdigheter i att
värdera företag och utvärdera företags kreditvärdighet, analysera förvärv och
sammanslagningar och andra företagsomstruktureringar, utforma finansiella
strategier och finansiera och hantera risker i företag, oavsett om det är nystartade
företag, befintliga företag eller företagstransaktioner.
Inriktning i Accounting and Management Control
Inriktningen i Accounting and Management Control är ett avancerat och rigoröst
program som riktar sig till studenter som siktar på ledande roller inom företags
ekonomi- och finansfunktioner, exempelvis som ekonomi- och finanschef (CFO) eller
finansdirektör, eller som söker roller inom revision, managementkonsulting och
affärsutveckling. Inriktningen ger dig en omfattande och systematisk utbildning i
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Ekonomistyrarens roll är som affärspartner, inte
endast att tillhandahålla relevant information för affärs- och strategiskt
beslutsfattande, utan också att analysera företag och implementera strategier. För att
lyckas som affärspartner måste ekonomistyraren inte bara ha teknisk
redovisningskunskap och analytisk förmåga, utan också förstå organisationen och
dess affärsmodell, strategi och konkurrensmiljö. Inriktningen i Accounting and
Management Control utrustar dig med kunskapen att bedöma om beslut, processer
och beteenden överensstämmer med företagens mål och om strategier genererar
förväntat resultat, samtidigt som du tar hänsyn till det strategiska risktagandet.
Karriärmöjligheter
En magisterexamen i redovisning och finansiering ger ingång till en bred och
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omfattande arbetsmarknad i Sverige och utomlands. Programmet ger en stark grund
för ledande befattningar som ekonomi- och finanschef (CFO) eller finansdirektör,
såväl som för befattningar som controller, finans- eller företagsanalytiker och andra
redovisnings- och finansfunktioner.
Inriktningen i Corporate Finance ger en stark grund för positioner inom företagets
finansfunktion, såväl som för rådgivar- eller analysroller inom investment banking,
finansiell rådgivning, kreditanalys och som analytiker på buy-side eller sell-side.
Inriktningen i Accounting and Management Control ger en stark grund för controllereller affärspartnerroller inom företagets ekonomi- och finansfunktion, såväl som för
positioner som affärsutvecklare, managementkonsult och andra
ledningsrådgivningsfunktioner.
Utbildningen ger även en gedigen förberedelse för vetenskaplig forskning inom
redovisning, företagsfinansiering och ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Anknytning till fortsatta studier
Studenter med avslutad examen har behörighet för att ansöka om fortsatta studier i
företagsekonomi på avancerad nivå och forskarnivå.

Mål
Utbildningen bygger på tidigare studier på grundnivå i företagsekonomi, redovisning
och företagsfinansiering. I enlighet med Högskoleförordningen ska en student för
magisterexamen ha uppnått följande:

Inriktning i Corporate Finance
Lärandemål relaterade till Ekonomihögskolans mission
Studenter kommer att utvecklas i rollen som reflekterande praktiker i att ta en aktiv
roll för att utveckla ett hållbart samhälle som bygger på innovativt tänkande.
Kunskap och förståelse
För en magisterexamen (60 hp) måste studenter
●

●

●

visa kunskap och förståelse om olika delar av företagsfinansiering, inklusive
finansiell analys, företagsvärdering, finansiering, riskhantering, omstrukturering
av företag och företagets finansiering och kreditvärdighet
visa fördjupad kunskap och förståelse om finansiering av företag i olika faser av
företagets livscykel
visa metodkunskap i företagsfinansiering och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete

Färdighet och förmåga
För en magisterexamen (60 hp) måste studenter
●

visa förmåga att kritiskt bedöma och hantera utmaningar, svårigheter och
möjligheter inom företagsfinansiering
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●

●

●

●

visa förmåga att använda och integrera teorier och metoder för att analysera,
bedöma och hantera komplexa företeelser och situationer inom
företagsfinansiering, även med begränsad information
visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar och att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom
givna tidsramar
visa förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupper med studenter för att lösa
problem inom företagsfinansiering och leda längre projekt
visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina
analyser och slutsatser av problem inom företagsfinansiering 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
För en magisterexamen (60 hp) måste studenter
●

●

●

visa förmåga att inom företagsfinansiering 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

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen ska studenter inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom redovisning
och finansiering.

Inriktning i Accounting and Management Control
Lärandemål relaterade till Ekonomihögskolans mission
Studenter kommer att utvecklas i rollen som reflekterande praktiker i att ta en aktiv
roll för att utveckla ett hållbart samhälle som bygger på innovativt tänkande.
Kunskap och förståelse
För en magisterexamen (60 hp) måste studenter
●

●

●

visa kunskap och förståelse om olika delar av ekonomi- och verksamhetsstyrning,
inklusive strategisk verksamhetsstyrning, kostnadsstyrning, resursplanering,
riskhantering och intern kontroll
visa såväl bred kunskap i ekonomi- och verksamhetsstyrning som fördjupad
kunskap och förståelse inom utvalda delar av området, såväl som insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete
visa metodkunskap i ekonomi- och verksamhetsstyrning
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Färdighet och förmåga
För en magisterexamen (60 hp) måste studenter
●

●

●

●

●

visa förmåga att kritiskt använda och integrera teorier och metoder för att
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och situationer, även med
begränsad information
visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar och att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom
givna tidsramar
visa förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupper med studenter för att lösa
problem inom ekonomistyrning och leda längre projekt
visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina
analyser och slutsatser av problem inom ekonomi- och verksamhetsstyrning 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
För en magisterexamen (60 hp) måste studenter
●

●

●

visa förmåga att inom ekonomi- och verksamhetsstyrning 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

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen ska studenter inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom redovisning
och finansiering.

Kursuppgifter
Programmet är uppdelat i två inriktningar: (1) företagsfinansiering och (2) redovisning
och verksamhetsstyrning.
Utbildningen är uppdelad i två terminer, vilka i sin tur är indelade i två studieperioder
vardera.

Inriktning i Corporate Finance
Period 1
Den första studieperioden fokuserar på företagsfinansiering och finansiering på
kreditmarknaderna samt ekonomistyrning, antingen med fokus på strategisk
ekonomi- och verksamhetsstyrning eller på riskhantering. Deltagarna följer en
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obligatorisk och en valbar kurs:
Företagsfinansiering (obligatorisk)
Kursen utbildar deltagarna i att analysera och lösa komplexa och ostrukturerade
praktiska företagsfinansieringsproblem. Kursen ger avancerad kunskap om
företagsfinansiering, inklusive ämnen som samspelet mellan intern och extern
finansiering och riskhantering, samspelet mellan ett företag och dess ledning och
intressenter, utdelning och återköp av aktier och finansiella problem och dess lösning.
Den ger också tillämpad kunskap om företagsfinansiering med hjälp av
kreditfinansieringslösningar, såsom vanliga, hybrid- och strukturerade räntebärande
värdepapper och försäkringsprodukter, samt utbildar deltagarna i att bedöma
kreditrisk och göra en kreditvärdering.
Strategisk ekonomistyrning (valbar)
Kursen ger deltagarna en gedigen förståelse för komplexa ekonomistyrningsfrågor
från både teoretiska och praktiska perspektiv, med särskilt fokus på
ekonomistyrningens roll i att realisera strategiska mål. Under kursens gång kommer
studenterna att ställas inför den senaste utvecklingen i ekonomistyrning i såväl
forskning som praktik.
Externredovisning och riskhantering (valbar)
Kursen hanterar identifiering och bedömning av risker som kan hindra förverkligandet
av strategiska mål och revisionens roll i effektiv riskhantering och kontroll. Kursen
omfattar också förebyggande och upptäckt av företagsbedrägerier genom granskning
av interna och externa kontrollsystem och den lagstiftande miljön.
Period 2
Den andra studieperioden fokuserar på att förbättra väsentliga redovisnings- och
finansieringsförmågor inklusive analys och tolkning av finansiella rapporter och
värdering av företag och finansiering med eget kapital. Deltagarna följer två
obligatoriska kurser:
Företagsvärdering (obligatorisk)
Kursen har inriktning på analys av företag, företags resultat och bokslut. Deltagarna
får en fördjupad kunskap om värdering av företag baserad på, framför allt,
diskonterade kassaflöden och ekonomisk vinst.
Equity financing and governance (obligatorisk)
Kursen har inriktning på finansieringslösningar som är särskilt relevanta vid
finansiering av tillväxt, såsom riskkapital, aktienoteringar och nyemissioner.
Deltagarna kommer också att få kunskap om frågeställningar kring företagsstyrning
som uppstår i samband med finansieringen, liksom om eventstudie-metoden
tillämpad på finansiering med eget kapital och företagsstyrning.
Period 3
Den tredje studieperioden utvidgar kunskapen om analytiska tekniker och finansiella
beslut som förvärvats under de två första perioderna. Under den tredje studieperioden
väljer deltagarna tre valbara kurser utifrån följande fyra tillgängliga kurser:
Corporate restructurings (valbar)
Kursen ger deltagarna gedigen och praktisk förståelse för hur omstruktureringar av
företag, t ex uppköp och sammanslagningar, strategiska allianser, samägda bolag,
utköp, avknoppningar och avyttringar av delar av företag kan analyseras, jämföras,
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värderas, struktureras och finansieras.
Företagsriskhantering (valbar)
Kursen behandlar strategier och taktiker för värdeskapande riskhantering, med
särskild betoning på integrerade och koncernövergripande lösningar. I kursen
behandlas även olika riskstyrningsmekanismer, till exempel interna styrinstrument,
försäkringslösningar och olika instrument för riskhantering (derivat).
Empirical Corporate Finance (valbar)
Kursen behandlar empiriska forskningstekniker för att analysera finansiell data. I
kursen betonas valet och användningen av lämpliga statistiska tekniker för att
modellera tvärsnitts- och paneldata och för att hantera endogenitet. Det förutsätts att
deltagarna känner till analys av tvärsnittsregression, inklusive klassisk linjär regression,
minstakvadratmetoden (OLS) och egenskaper hos regressionsestimat.
Externredovisning och finansiell information (valbar)
Kursen fokuserar på den textbaserade informationen om redovisningssiffrorna i
årsredovisningar. För att tillgodogöra sig sådan information behöver man förstå
principerna för lösning av avancerade bokföringsproblem, det vill säga förståelse för
hur den resultatmätning genomförs som redovisas i års- och halvårsredovisningar,
årsmöten, pressmeddelanden med mera. I kursen behandlas ekonomiskt språkbruk
och ekonomisk information indelat i olika teman som till exempel intertextualitet,
språklig gardering, metaforer och berättelser.
Period 4
Studieperiod 4 ägnas åt examensarbetet där deltagarna bedriver sin egen forskning
och visar sin förmåga att självständigt tillämpa kunskaperna från kursarbetet. I
projektarbetet ökar deltagarna ytterligare sin kunskap och förståelse för redovisning
och finansiering. Examensarbetet skrivs i par.

Inriktning i Accounting and Management Control
Period 1
Den första studieperioden fokuserar på företagsfinansiering och ekonomi- och
verksamhetsstyrning, med fokus på såväl strategisk ekonomi- och
verksamhetsstyrning som riskhantering. Deltagarna följer tre obligatoriska kurser:
Strategic corporate finance (obligatorisk)
Kursen utbildar deltagarna i att analysera och lösa komplexa och ostrukturerade
praktiska företagsfinansieringsproblem. Kursen ger avancerad kunskap om
företagsfinansiering, inklusive ämnen som samspelet mellan intern och extern
finansiering och riskhantering, samspelet mellan ett företag och dess ledning och
intressenter och utdelning och återköp av aktier.
Strategisk ekonomistyrning (obligatorisk)
Kursen ger deltagarna en gedigen förståelse för komplexa ekonomistyrningsfrågor
från både teoretiska och praktiska perspektiv, med särskilt fokus på
ekonomistyrningens roll i att realisera strategiska mål. Under kursens gång kommer
studenterna att ställas inför den senaste utvecklingen i ekonomistyrning i såväl
forskning som praktik.
Externredovisning och riskhantering (obligatorisk)
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Kursen hanterar identifiering och bedömning av risker som kan hindra förverkligandet
av strategiska mål och revisionens roll i effektiv riskhantering och kontroll. Kursen
omfattar också förebyggande och upptäckt av företagsbedrägerier genom granskning
av interna och externa kontrollsystem och den lagstiftande miljön.
Period 2
Den andra studieperioden fokuserar på avancerad kunskap och tillämpningar inom
områdena verksamhetsuppföljning och verksamhetsstyrning samt strategiska
investeringsbeslut. Deltagarna följer två obligatoriska kurser:
Verksamhetsuppföljning, beslutsfattande och incitamentsmodeller (obligatorisk)
Kursen ger fördjupad kunskap om hur verksamhetsuppföljning kan användas för att
förbättra beslutsfattandet och skapa incitament för anställda. Processen att samla in,
analysera och redovisa ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhetsdata kan göras på
individuell nivå eller på grupp-, organisations- eller systemnivå. Den kan genomföras
med hjälp av balanserade styrkort eller liknande metoder och koppla
verksamhetsuppföljningen till mål och strategier. Särskild tonvikt läggs vid hur misstag
i beslutsfattande som baseras på verksamhetsuppföljning kan undvikas och hur olika
modeller för ekonomiska och icke-ekonomiska incitament kan påverka individens
motivation.
Strategiska investeringsbeslut (obligatorisk)
Syftet med kursen är att ge studenterna fördjupad kunskap om strategiska
investeringsbeslut (SIB) och processen som leder fram till sådana beslut. Som en
startpunkt kommer vi att göra en distinktion mellan operationella och strategiska
investeringsbeslut, samt lyfta fram karakteristika på de senare. Denna karakteristika
kräver en beslutsprocess som omfattar finansiell bedömning, rationalitet, ledningens
bedömningar samt strategiska bedömningar, i varierande utsträckning och i olika
beslutssteg och är påverkade av olika kontextuella faktorer. Under kursens
genomförande går vi igenom dessa aspekter från både en teoretisk och en praktisk
utgångspunkt. Vi använder vidare en blandning av traditionella föreläsningar,
praktiska exempel, workshops och gruppdiskussioner.
Period 3
Den tredje studieperioden utvidgar kunskapen om analytiska tekniker och
ekonomistyrning som förvärvats under de två första perioderna. Under den tredje
studieperioden väljer deltagarna tre valbara kurser utifrån följande fyra tillgängliga
kurser:
Digital redovisning (valbar kurs):
Kursens övergripande mål är att kombinera avancerade teoretiska och praktiska
perspektiv på digital redovisning för att ge en förståelse för data- och
informationsflöden i organisationer, digital redovisningsarkitektur inklusive validering
och riskhantering inklusive COSO-modellen. I kursen fokuserar vi också på rollen som
digital redovisning spelar i beslutsfattande, inklusive slutanvändarutveckling av digital
redovisning för informationsinhämtning och affärsanalys.
Empirical Corporate Finance (valbar kurs)
Kursen behandlar empiriska forskningstekniker för att analysera finansiell data. I
kursen betonas valet och användningen av lämpliga statistiska tekniker för att
modellera tvärsnitts- och paneldata och för att hantera endogenitet. Det förutsätts att
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deltagarna känner till analys av tvärsnittsregression, inklusive klassisk linjär regression,
minstakvadratmetoden (OLS) och egenskaper hos regressionsestimat.
Innovation och ekonomistyrning (valbar kurs)
Kursen ger deltagarna kunskap om hur verksamhetsstyrning påverkas av olika
affärsmodeller och strategier. Särskild tonvikt läggs vid ekonomi- och
verksamhetsstyrning för att stödja innovationsstrategier och kunskapsintensivt arbete.
Externredovisning och finansiell information (valbar kurs)
Kursen fokuserar på den textbaserade informationen om redovisningssiffrorna i
årsredovisningar. För att tillgodogöra sig sådan information behöver man förstå
principerna för lösning av avancerade bokföringsproblem, det vill säga förståelse för
hur den resultatmätning genomförs som redovisas i års- och halvårsredovisningar,
årsmöten, pressmeddelanden med mera. I kursen behandlas ekonomiskt språkbruk
och ekonomisk information indelat i olika teman som till exempel intertextualitet,
språklig gardering, metaforer och berättelser.
Period 4
Studieperiod 4 ägnas åt examensarbetet där deltagarna bedriver sin egen forskning
och visar sin förmåga att självständigt tillämpa kunskaperna från kursarbetet. I
projektarbetet ökar deltagarna ytterligare sin kunskap och förståelse för redovisning
och finansiering. Examensarbetet skrivs i par.
Se bilaga EAGAF Programstruktur.

Examen
Examensbenämningar
Ekonomie magisterexamen
Huvudområde: Företagsekonomi med fördjupning i redovisning och
finansiering
Degree of Master of Science in Business and Economics (60 credits)
Major: Business Administration with specialization in Accounting and Finance

Examensfordringar
Examensfordringarna för filosofie magisterexamen huvudområde företagsekonomi
med fördjupning i redovisning och finansiering utgörs av 60 hp på avancerad nivå.
Följande ska ingå i examen: de kurser som omfattas av aktuell programstruktur (se
bilaga) inklusive kursen BUSN79 Examensarbete i redovisning och finansiering, 15 hp.

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
Programspecifika förkunskapskrav
Examen på grundnivå (kandidatexamen) med minst 90 högskolepoäng i
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företagsekonomi, vilken måste inkludera en kurs i företagsfinansiering och en kurs i
externredovisning. Engelska 6.
Inriktning i Corporate Finance
Utöver de programspecifika förkunskapskraven kräver inriktningen i Corporate
Finance minst 15 hp i företagsfinansiering/finansiell ekonomi/ finansiell styrning och
en kurs i ekonometri eller statistik.
Inriktningen i Corporate Finance förutsätter att deltagarna har tidigare kunskaper i
företagsfinansiering motsvarande avancerade grundnivå. Du förväntas till exempel
vara bekant med grundläggande begrepp som nettonuvärde (NPV), diskonterat
kassaflöde (DCF) och vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC), men också med
grundläggande teorier som tradeoff-teorin, informationsasymmetri och agentteori.
Deltagarna förväntas också ha grundläggande kunskaper om statistik, inklusive
centrala statistiska begrepp som medelvärde, standardavvikelse, varians, kovarians,
korrelation och minsta kvadrat-metoden. Dessutom förväntas deltagarna kunna läsa
och förstå finansiella rapporter, inklusive resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesredovisning och att beräkna och tolka lönsamhet, vinstmarginal,
kapitalomsättningshastighet och tillväxt.
Inriktning i Accounting and Management Control
Utöver de programspecifika förkunskapskraven kräver inriktningen i Accounting and
Management Control minst 15 hp i externredovisning och/eller ekonomi- och
verksamhetsstyrning.
Inriktningen i Accounting and Management Control förutsätter att deltagarna kan
läsa och förstå finansiella rapporter, inklusive resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesredovisning och att beräkna och tolka lönsamhet, vinstmarginal,
kapitalomsättningshastighet och tillväxt.
I övrigt förväntar vi oss att du har grundläggande kunskap om centrala begrepp inom
ekonomistyrningen, såsom t.ex. alternativkostnad, fasta och rörliga kostnader, samt
nuvärde. Avslutningsvis förväntar vi oss att du känner till ekonomistyrningens
styrverktyg såsom budgetar och multidimensionella resultatmått, samt ekonomiska
ansvarsenheter.
Urvalsgrunder
Urvalet baseras på:
●
●

meriter från tidigare högskolestudier och
en avsiktsförklaring (Statement of Purpose) där den sökande anger sina skäl för
att söka till utbildningen och beskriver sina specialintressen bland de ämnen inom
ekonomi- och verksamhetsstyrning och företagsfinansiering som ingår i
programmet. I avsiktsförklaringen bör även ingå en självvärdering av den
sökandes förkunskaper inom företagsfinansiering, externredovisning och
ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Urvalsmetod
Baseras på akademiska meriter från studierna på grundnivå, och en avsiktsförklaring
(Statement of Purpose) i vilket sökande ska motivera varför de söker till programmet.
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Övrigt
Programledning
För varje program utser Ekonomihögskolans styrelse en programansvarig som ansvarar
för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av programmet. Varje program knyts även
till en värdinstitution, som utgörs av en av Ekonomihögskolans institutioner.
Värdinstitutionen ansvarar för att administrativ support ges till studenter och lärare
knutna till programmet.
Programansvarig är även sammankallande för en programgrupp eller programråd som
består av lärare och studentrepresentanter samt representanter för administrativ
support som håller regelbundna möten för att säkerställa att program genomförs med
hög kvalitet.
Alla program vid Ekonomihögskolan utvärderas årligen och ett programstyrkort
presenteras för styrelsen som ett led i fakultetens kvalitetsutvecklings- och
säkringssystem.

Betygsskala
Vid Ekonomihögskolan betygsätts kurser i enlighet med följande betygsskala:
A (Utmärkt) 85-100 poäng/procent. Ett framstående resultat som är utmärkt vad
gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra) 75-84 poäng/procent. Ett mycket bra resultat som karakteriseras av
mycket bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra) 65-74 poäng/procent. Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande) 55-64 poäng/procent. Ett resultat som är tillfredsställande vad
gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt) 50-54 poäng/procent. Ett resultat som möter minimikraven vad gäller
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte
mer.
U (Otillräckligt/Underkänt) 0-49 poäng/procent. Ett resultat som är otillräckligt vad
gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
För att få godkänt på en kurs måste studenten få betyg E eller högre.
Undervisande lärare avgör om antalet högskolepoäng ska omvandlas till 100 poäng
på aktuell kurs eller om ovanstående skala ska tillämpas som procent på en annan
skala.

Akademisk hederlighet
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. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad
tid.
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Programstruktur för Magisterprogram i Accounting and Finance,
inriktning i Corporate Finance
Programmet på 60 högskolepoäng har följande struktur:

Termin 1, höst (30 hp)
Period 1
Sept-Okt

Period 2
Nov-Dec

Termin 2, vår (30 hp)
Period 3
Jan-Mars

En obligatorisk kurs:

Två obligatoriska
kurser:

Tre av följande valbara
kurser:

BUSN95
Företagsfinansiering
(10 hp)

BUSO95
Företagsvärdering
(7,5 hp)

BUSO84
Corporate
restructurings
(5 hp)

BUSO81
Equity financing and
governance
(7,5 hp)

BUSO85
Företagsriskhantering
(5 hp)

och en av följande
valbara kurser:
BUSO77
Strategisk
ekonomistyrning
(5 hp)
BUSO78
Externredovisning
och riskhantering
(5 hp)

BUSO91
Empirical Corporate
Finance
(5 hp)

Period 4
April-Juni
En obligatorisk kurs:

BUSN79
Examensarbete i
redovisning och
finansiering
(15 hp)

BUSO73
Externredovisning
och finansiell
information
(5 hp)

Skolans programportfölj utvecklas ständigt och ibland kan kurser bytas ut eller ändras efter att
du har accepterat din studieplats. Dessa förändringar är vanligtvis ett resultat av studenternas
feedback och/eller utveckling inom respektive ämne. Ändringar kan ske i form av förändrat
kursinnehåll, undervisningsformat eller examinationsformer. Alla sådana förändringar är avsedda
att främja studenternas inlärning. Om programmet innefattar valbara kurser så kan studenter i
de flesta fall beredas plats i enlighet med önskemål, men det finns inga garanterade kursplatser.
1 högskolepoäng (hp) = 1 ECTS-poäng

Programstruktur för Magisterprogram i Accounting and Finance,
inriktning i Accounting and Management Control
Programmet på 60 högskolepoäng har följande struktur:

Termin 1, höst (30 hp)
Period 1
Sept-Okt

Period 2
Nov-Dec

Termin 2, vår (30 hp)
Period 3
Jan-Mars

Tre obligatoriska
kurser:

Två obligatoriska kurser:

Tre av följande valbara
kurser:

BUSO87
Strategic corporate
finance
(5 hp)

BUSN76
Verksamhetsuppföljning,
beslutsfattande och
incitamentsmodeller
(7,5 hp)

BUSO67
Digital redovisning
(5 hp)

BUSO77
Strategisk
ekonomistyrning
(5 hp)

BUSO83
Strategiska
investeringsbeslut
(7,5 hp)

BUSO78
Externredovisning
och riskhantering
(5 hp)

BUSO91
Empirical Corporate
Finance
(5 hp)
BUSO62
Innovation och
ekonomistyrning
(5 hp)

Period 4
April-Juni
En obligatorisk kurs:

BUSN79
Examensarbete i
redovisning och
finansiering
(15 hp)

BUSO73
Externredovisning
och finansiell
information
(5 hp)

Skolans programportfölj utvecklas ständigt och ibland kan kurser bytas ut eller ändras efter att
du har accepterat din studieplats. Dessa förändringar är vanligtvis ett resultat av studenternas
feedback och/eller utveckling inom respektive ämne. Ändringar kan ske i form av förändrat
kursinnehåll, undervisningsformat eller examinationsformer. Alla sådana förändringar är avsedda
att främja studenternas inlärning. Om programmet innefattar valbara kurser så kan studenter i
de flesta fall beredas plats i enlighet med önskemål, men det finns inga garanterade kursplatser.
1 högskolepoäng (hp) = 1 ECTS-poäng

