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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
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publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Huvudområde Företagsekonomi

Ämnesgrupp Företagsekonomi

Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 50.0 %
Samhällsvetenskapliga området 50.0 %

Mål Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
 
-Beskriva internationella marknader och växelkursteori samt dess betydelse för
multinationella företag.
-Utifrån finansteori redogöra för möjligheter och risker som multinationella företag möter.
-Uppvisa kännedom om relevanta vetenskapliga metoder inom finansområdet.
 
Färdighet och förmåga:
 
-Identifiera, analysera och hantera risker i multinationella företag.
-Värdera internationella investeringar och använda modeller och teorier i syfte att värdera
investeringsmöjligheter i andra länder.
-Självständigt analysera information och formulera skriftliga rekommendationer för beslut i
multinationella företags finansiella situationer.
 

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=FEA140&revisionId=3133&lang=sv
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Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 
-Identifiera betydelsen av finansområdet från olika perspektiv.
-Identifiera behovet av ytterligare forskning inom finansområdet.

Kursens innehåll Kursen ger en aktuell genomgång av forskning, frågor, problem och möjligheter beträffande
internationell finansiering som är av betydelse för multinationella företag. Studenten lär sig
analysverktyg i syfte att förstå, analysera och hantera möjligheter, kostnader och risker i en
internationell miljö.
 
Kursen består av fyra teman, nämligen;
1. Internationella finansiella marknader
2. Växelkursteori
3. Hantering av internationella risker
4. Värdering av internationella investeringsmöjligheter
 
Genomgående under kursen tränas studenten i att använda litteratur, teorier och modeller för
att analysera problem och situationer i ett multinationellt företags finansiella miljö samt att ge
rekommendationer för att hantera specifika situationer.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och handledning

Förkunskaper Kandidatexamen i företagsekonomi

Examinationsform Skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, presentationer och seminarier

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Tentamen 7,5 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgift 0 hp Betyg: AF


