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Kursens mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten att ha kunskap om:
• den finansiella sektorns struktur i Sverige och globalt
• huvuddragen i regelsystemet för den finansiella sektorn internationellt och speciellt 

regleringar för bankväsendet inom EU och USA
• hur dessa regleringar påverkar det finansiella systemet och dess roll i ekonomin.

Speciellt förväntas studenten efter avslutad kurs ha kunskap om och förmåga att analysera:
• bankväsendets kärnverksamheter och diversifiering av bankernas aktiviteter
• relationer mellan banker och andra finansiella institutioner
• problem och tekniker vid finansiell riskhantering
• globala regleringar: Baselöverenskommelsen och dess effekter
• finansiell krishantering och lagstiftning inom detta område
• klimatförändringsrisk i finans.

Behörighetskrav
60 hp varav 45 hp i nationalekonomi inklusive:
CFB300-Corporate Finance
FIE100-Finansiell ekonomi eller motsvarande

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell hemtentamen.

Kursens innehåll
Följande nyckelbegrepp behandlas i denna kurs:
• Finansiella institutioners aktiviteter och tjänster
• Diversifiering av bankernas aktiviteter
• Hantering av risk inom finansiella institutioner
• Det globala regelsystemet. Speciellt för banker
• Banker och ”skuggbanker”
• Det finansiella systemets struktur i olika länder
• Hantering av banker i kris
• Finansiella kriser
• Konkurrensfrågor inom bankväsendet
• Hållbarhet vid förvaltning i finansiella institutioner
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KURSPLAN

Kurskod: FIR400

Övriga föreskrifter
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.

Överlappar annan kurs
Bankväsende och finansiella marknader 7,5 hp, BFM400, överlappar med 6 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Nationalekonomi
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