
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2006-11-20 och senast reviderad 2013-02-11

av Institutionen för ekonomi och samhälle. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2013-01-19. 

 

Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle

 

2. Inplacering
Kursen läses som fristående kurs. Kursen är en breddningskurs.

 

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

 

4. Innehåll
Kursen vänder sig till alla som är intresserade av risk-, sårbarhets- och säkerhetsfrågor. Under kursen

behandlas omvärldsförändringar, samhällsplaneringsfrågor ur ett risk- sårbarhets- och säkerhetsperspektiv,

naturkatastrofer.

 

Kursen består av två delmoment om vardera 7.5 hp.

I det första momentet analyseras hot och risker utifrån en omvärldsanalys. En fördjupning görs inom några

sektorer. Risk- och sårbarhetsanalyser med hjälp av Geografiska Informationssystem (GIS) behandlas och

tillämpas.

 

Under det andra momentet genomförs ett projektarbete.
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KGG150, Geografi - Risk, sårbarhet och säkerhet, 15,0 högskolepoäng
Geography - Risk, Vulnerability and Safety, 15.0 higher education credits
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5. Mål
Efter avslutad kurs skall studenten:

Behärska grundläggande kunskaper i samhällets risk, sårbarhet och säkerhet 

Utvecklat en insikt och konkret kunskap om hur samhällets robusthet, d v s hur samhället kan klara av

såväl yttre som inre svåra påfrestningar, kan påverkas 

Stimulerats till nytänkande i planering och samhällsutveckling 

Erhållit kunskaper och färdigheter i nya analysmetoder inom risk- sårbarhets- och säkerhetsområdet 

Självständigt kunna tillämpa kunskaper och metoder i ett projektarbete  

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Visst stoff behandlas i samband med

exkursion. Deltagande är obligatoriskt utom när det gäller föreläsningar. Examinator äger dock rätt, om

särskilda skäl föreligger, medge studerande befrielse helt eller delvis från skyldigheten att deltaga i

obligatorisk undervisning.

 

Examination sker dels genom skriftlig salstentamen dels genom ett projektarbete. Genom examinationen skall

tre kunskapsområden prövas:

faktakunskaper 

analyserande kunskaper 

skriv- och kombinationskunskaper 

 

En utvärdering skall genomföras efter avslutad kurs.

 

Student som blivit underkänd två gånger i prov på kursen eller delar av kursen har rätt att begära annan

examinator. Begäran om byte skall vara skriftlig och ställas till institutionsstyrelsen. 

 

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

På samtliga moment ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

 

9. Kursvärdering
En värdering skall genomföras efter avslutad kurs. Värderingen ligger till grund för den fortsatta

kursutvecklingen.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

 

Studierna sker effektivast om kurslitteraturen inhämtas parallellt med undervisningen. Studierna underlättas

om den studerande besitter elementära kunskaper i samhällsvetenskapliga ämnen, miljövetenskap alternativt
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har en lång praktisk yrkeserfarenhet av risk- sårbarhets- och säkerhetsområdet. Likaledes underlättas

studierna om den studerande följer världshändelserna och den aktuella samhällsdebatten.
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