
KURSPLAN

Kurskod: INF601

Internationell finans, 7,5 hp
International Finance, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2017-12-14
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: V18
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Syftet med denna kurs är att studenterna skall erhålla de analytiska verktyg de behöver för 
att förstå frågorna, fatta rationella internationella ekonomiska beslut och hantera de risker 
som företagen kan ställas inför i dagens konkurrensutsatta globala miljö.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- Förklara valutamarknader, valutarisker, internationella paritetsvillkor och 
växelkursbestämning
- Beskriva internationella kapitalmarknader, internationell företagsfinansiering och 
valutaderivat
Färdighet och förmåga
- Använda valutaterminer och optioner för att hantera risker
- Hantera risk genom att applicera ränte- och valutaswappar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Värdera olika derivatinstrument för att hantera valutarisken

Behörighetskrav
Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet nationalekonomi/
företagsekonomi eller motsvarande från ett internationellt erkänt universitet. Sökandens 
universitetsutbildning måste innehålla minst 15 hp i nationalekonomi varav minst 7,5 hp i 
finans (fortsättningskurs) och minst 7,5 hp i ekonometri eller statistik. Verifierad kunskap i 
engelska som motsvarar kursen Engelska B/Engelska 6 i svenska gymnasiet eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig individuell salstentamen. Närmare anvisningar, betygskriterier, och tidplan för 
samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt omprövning delges studenterna 
skriftligt i kurs-PM vid kursens start.

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
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