
Analytical Finance 

Finansielle teorier er stadig under utvikling, finansindustrien endrer seg raskt og datamengden øker. 

Følgelig er det et økende behov for ansatte som har en solid forståelse av økonomisk teori knyttet til 

finans og som kan behandle og analysere det store omfanget av data. 

 

Spesialiseringen gir solide kunnskaper om finansiell modellering, programmeringsferdigheter og 

erfaring i kvantitativ analyse av finansielle data. Med utgangspunkt i grunnleggende teorier i finans og 

økonometri vil studentene bruke relevant programvare og data fra reelle case i ulike finansielle 

modeller. I spesialiseringen inngår blant annet porteføljestyring, kapitalforvaltning, likevektsmodeller 

i kapitalmarkedet, prising av derivater, risikostyring, numerisk optimering, programmering, 

økonometri, prediksjoner (forecasting), samt oversikt over finansmarkedene.  

 

Etter fullført studium vil kandidatene beherske verktøy som brukes i finans og være godt egnet for 

stillinger i for eksempel forsikringsselskaper, banker og andre finansinstitusjoner. Analytisk 

kompetanse vil også være etterspurt i andre typer stillinger og virksomheter. 

 

International Business 

Denne spesialiseringen gir studentene analytiske og praktiske ferdigheter til å håndtere utfordringer 

knyttet til virksomhetsledelse og -styring i et stadig mer internasjonalt marked. Sentralt i 

spesialiseringen er multinasjonale selskap og hvordan de opererer, men også de utfordringer små og 

mellomstore virksomheter står overfor i forbindelse med inntreden på den internasjonale arena vil bli 

diskutert.  

Studentene får kunnskap om hvordan de strategiske og operasjonelle utfordringer bedrifter står overfor 

kan analyseres, og hvordan disse utfordringene kan adresseres gjennom å utvikle og implementere 

relevante strategier, ledelsesformer, markedsføringspraksiser og virksomhetsstyringssystemer.  

Spesialiseringen gir studentene økt kulturell forståelse og kunnskap om internasjonal virksomhet, noe 

som gjør dem godt egnet for stillinger i virksomheter som opererer i internasjonale markeder. 

Økonomisk styring 

Spesialiseringen i økonomisk styring gir innsikt i og kunnskap om hvordan virksomheters resultater 

oppnås, måles og styres. Etter fullført studium er kandidatene i stand til å vurdere hvordan ulike 

markedsforhold og andre rammefaktorer påvirker bedriftsstrategier og resultat. Spesialiseringen 

fokuserer på nasjonale og internasjonale regnskapsstandarder (Norsk GAAP vs. IFRS), og kandidatene 

vil være i stand til å diskutere hvordan disse påvirker bedrifters finansregnskap. Likeledes vil de kunne 

anvende informasjonen ved evaluering av virksomheters eiendeler og selskapsverdi.  

I spesialiseringen vil studentene også lære hvordan styrings- og kontrollsystemer kan utformes og 

brukes for å støtte opp om og kontrollere virksomhetens mål og strategier. Kandidatene vil være i 

stand til kritisk å reflektere over etiske utfordringer de kan møte i forretningsmessige 

beslutningssituasjoner. Studenter som har valgt denne spesialiseringen, har et solid grunnlag for 

ledelses- og controllerstillinger i næringslivet, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. De vil i 

tillegg være attraktive i prosjektrelaterte stillinger innenfor de samme sektorene. 
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