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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten skall tillskanska sig en förmåga att genomföra ett oberoende 
och kvalificerat vetenskapligt forskningsprojekt inom finans på avancerad nivå med hjälp av 
lämpliga metoder och relevanta teorier och modeller
Vid avslutad kurs ska studenten kunna:
• självständigt söka, värdera och redogöra för forskning inom ett specifikt område i 

finans
• formulera en forskningsfråga som svarar mot ett identifierat kunskapsbehov
• självständigt planera och genomföra egen studie med hjälp av en lämplig 

forskningsmetodik
• analysera resultatet och dra relevanta slutsatser och konsekvenser från den utförda 

forskningen
• presentera och försvara forskningsprojektet på ett akademiskt sätt

Behörighetskrav
Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i huvudområdet nationalekonomi med minst 7,5 hp i 
finans på nivå 31-60 samt 7,5 hp i ekonometri eller statistik, eller motsvarande.
Alternativt en kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi, 
minst 7,5 hp i mikroekonomi och 7,5 hp i makroekonomi och minst 7,5 hp i finans på nivå 
31-60 samt 7,5 hp i ekonometri eller statistik, eller motsvarande.
Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell bedömning baseras på examensarbetet som presenteras och försvaras vid ett 
slutseminarium samt på oppositionen av ett annat arbete. Närmare anvisningar, 
betygskriterier, och tidplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt 
omprövning delges studenterna skriftligt i kurs-PM vid kursens start.

Kursens innehåll
Studenterna genomför en kvalificerad undersökning, enskilt eller i en grupp om högst 2 
personer och med handledning. Kursen bedrivs i seminarieform. Vid dessa seminarier 
försvarar studenterna sina egna uppsatser och opponerar på andra studenters uppsatser.

Övriga föreskrifter

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-01-18 07:52



KURSPLAN

Kurskod: EXF800

Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Engelska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1E  - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
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