INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

KGA107

Projektledning och projektplanering, 7,5 högskolepoäng

Project management and project planning, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2010-12-08 och senast
reviderad 2019-05-16 av Institutionen för ekonomi och samhälle. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2019-09-02, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle
Inplacering

Kursen kan ingå i följande program: 1) Geografi, masterprogram (N2GEO)
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk geografi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Geovetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kulturgeografi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Geografi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som uppfyller villkor för fordringarna för
kandidatexamen 180 hp, inklusive ett examensarbete på 15 hp. Dessutom krävs
språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett
internationellt erkänt test, till exempel TOEFL, IELTS.
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Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten självständigt kunna planera och analysera projekt,
samt visa god förståelse för de utmaningar och möjligheter som projektledarskap
innebär. Konkret innebär detta att den godkände studenten skall...
Kunskap och förståelse

...visa grundläggande insikter om projekt som organisationsform - egenskaper,
förutsättningar, problematiker.
...visa god förståelse för villkoren för uthållig projektledning: ledaregenskaper, roller
och uppgifter.
Färdigheter och förmåga

...kunna översiktligt redogöra för och kritiskt utvärdera det projektintensiva samhällets
utmaningar.
...visa god förståelse för och förmåga att praktiskt tillämpa perspektiv och metoder för
projektplanering.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

...kunna planera, genomföra och presentera uppgifter inom givna tidsramar.
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

En allt större del av arbetslivet ägnas åt olika former av projektarbete, något som leder
till nya möjligheter och utmaningar för såväl individer och organisationer som för
samhället i stort. Kursens syfte är således att ge grundläggande kunskaper och
färdigheter i projektledning och projektplanering. Kursen behandlar inledningsvis
grundläggande aspekter av övergången till ett projektintensivt samhälle. En del i detta
är också att kritiskt diskutera "projekt" både som begrepp och som organisationsform.
Fokus för kursen ligger dock på frågor som handlar om att planera och leda projekt, för
att ge studenterna praktiska verktyg (begrepp/modeller/perspektiv) inför stundande
arbetsliv. Utöver teoretiska och begreppsliga föreläsningar så kommer också praktiker
från olika delar av samhället att bidra med erfarenheter och perspektiv. Kursupplägget
kombinerar på så sätt akademiska kunskaper med praktisk förankring och
användbarhet i näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Examinering sker genom
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seminariediskussioner, samt genom inlämnande av både teoretiska och mer praktiskt
orienterade skriftliga arbeten, individuellt och i grupp.

Former för undervisning

Former för undervisning är föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Lärandemålen bedöms genom skriftliga, individuella inlämningsuppgifter, skriftlig
inlämning och muntlig presentation av grupparbete samt aktivt deltagande i
obligatoriska seminarier. Studenter som ej deltar i obligatoriska moment måste lämna in
kompletteringsuppgifter.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För godkänt betyg (G) på kursen krävs att den studerande visar att de kunskaper som
beskrivs i kursinnehållet och dess målbeskrivning är uppnådda. För väl godkänt (VG)
på kursen krävs, utöver kraven på godkänt, att den studerande kan visa på särskild
klarhet och självständighet i sin användning av begrepp och perspektiv, visa god
förmåga att kunna inta olika perspektiv vad gäller projektledning, projektplanering och
projektanalys, samt visa förmåga att problematisera och fördjupa sina kunskaper och
erfarenheter med utgångspunkt i kursens målformuleringar.
Kursvärdering

Vid kursens slut genomförs en kursvärdering. Resultatet och eventuella förändringar i
kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och
till de studenter som ska påbörja kursen.
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