INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER

GS1422

Projektledning och utredning, 15 högskolepoäng

Project Management and Evaluation, 15 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-02 och
senast reviderad 2014-10-21 av Institutionen för globala studier. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2014-10-21, höstterminen 2014.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier
Inplacering

Kursen ges som färdighetskurs inom kandidatprogrammet Globala studier, och som
fristående färdighetskurs på grundnivå.
Kursen ingår i följande program: 1) Kandidatprogrammet i Globala studier
Huvudområde

Fördjupning

Globala studier

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För att antas till kursen krävs 120 högskolepoäng inom samhällsvetenskapliga ämnen,
eller motsvarande.
Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

- redogöra för grundläggande teori kring, och praktiserande av grundläggande metod
för, konfliktlösning, ledning och grupprocesser;
- redogöra för grundläggande metoder för projektledning, utvärdering och utredning;
Färdigheter och förmåga

- definiera, planera och utvärdera projekt under beaktande av den sociala kontext i
vilken det skall genomföras;
- genomföra grundläggande ekonomisk och administrativ planering;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

- analysera och ta hänsyn till etiska och kontextspecifika dimensioner och faktorer i
projektledning, utvärdering och utredning.
Innehåll

Studenterna ges grundläggande kunskaper och färdigheter kring utarbetande,
genomförande och utvärdering av projekt relevanta för problematiken kring globala
utmaningar. Detta innefattar grundläggande teoretiska kunskaper om, och färdigheter i
målbaserad verksamhetsplanering och uppföljning, kontext- och intressentanalys,
ekonomisk och administrativ planering, uppföljnings- och utvärderingsmetoder samt
ledning, grupprocesser och konfliktlösning. Genomgående i detta tränas studenterna att
ta hänsyn till etiska och kontextspecifika aspekter relevanta för arbete i relation till
globala utmaningar.

Former för undervisning

Undervisning bedrivs genom självstudier, föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter och
individuella inlämningsuppgifter.
Undervisningsspråk: svenska och engelska
Former för bedömning

Examination kommer att genomföras i form av individuell tentamen, gruppövningar
och seminarier.
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma
examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och
skall vara skriftlig.
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I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
upplägg.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att erhålla betyget Godkänd på kursen krävs Godkänt resultat på samtliga
examinerande moment. För att erhålla betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget
Väl godkänd på bägge hemtentamen.
Examination av grupparbete och seminarier betygssätts med tvågradig betygsskala UG.
Kursvärdering

Kursvärdering kommer att genomföras muntligt och skriftligt.
Övrigt

Kostnader i samband med studiebesök, övningar, o.d. kan förekomma, och bekostas i
så fall av studenterna själva.
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