INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI MED
STATISTIK

NEK802

Grundläggande finans, 7,5 högskolepoäng

Basic Finance, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för nationalekonomi med statistik 2020-05-06
att gälla från och med 2020-06-08, vårterminen 2020.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik
Inplacering

NEK802 är en fristående grundläggande 7,5hp kurs i nationalekonomi på grundnivå.
Huvudområde

Fördjupning

Nationalekonomi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller
Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4).
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
1. värdera aktier och obligationer givet ett avkastningskrav
2. redovisa grundläggande kunskaper i hur ett avkastningskrav kan fastställas
3. beskriva den roll banker och försäkringsbolag spelar som intermediär med
avseende på riskomfördelning
Examensmålen för en kandidatexamen relateras till kursens lärandemål:
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Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+2+3

Färdighet och förmåga
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

Kursen består av tre delar:
1. En beskrivning av marknader och instrument, speciellt marknaderna för
obligationer och aktier.
2. En teoridel, vilken går igenom grunderna till värdering av obligationer och aktier
samt hur man teoretiskt kan fastställa ett avkastningskrav för aktier genom CAPM.
3. De finansiella institutionernas (banker, försäkringsbolag, fondbolag samt
investmentbanker) roll som intermediär av kapital och risk.

Former för undervisning

Digitala föreläsningar och ett datorbaserat hjälpmedel för självstudier.
Det är viktigt att studenter från kursstart har tillgång till dator med internetanslutning
för att kunna delta i kursarbetet.
Undervisningsspråk: svenska och engelska
Former för bedömning

Kursen examineras genom tre digitala tentamina för respektive lärandemål. Se separat
kursguide på kurshemsidan för detaljer vad gäller former för bedömning och
obligatoriska moment.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§).
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
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minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats.

Betyg

På kursen ges något av betygen Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredställande
(D), Tillräcklig (E) och Underkänd (F).
Se separat kursguide på kurshemsidan för detaljer vad gäller den tillämpade
betygsskalan.
Kursvärdering

Kursvärdering sker digitalt och anonymt vid kursens slut. Resultatet av kursvärderingen
anslås på kurshemsidan när kursvärderingen är avslutad.
Om en förändring av kursen görs baserat på kursvärderingen ska detta kommuniceras
vid kursintroduktionen för de studenter som ska påbörja kursen vid nästa kurstillfälle.
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