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Projektledning inom samhällsplanering, 7,5 högskolepoäng

Project management in spatial planning, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för ekonomi och samhälle 2019-01-24 att gälla
från och med 2019-09-02, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Kulturgeografi

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp i kulturgeografi, geografi eller
samhällsvetenskapligt miljövetarprogram.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

Kunskap och förståelse
(a) redogöra för de olika steg som ingår i ett projekt och visa färdigheter gällande de
verktyg som används vid dessa olika steg
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Färdigheter och förmåga

(b) analysera ett projektuppdrag och formulera en enkel projektplan
(c) jämföra olika tekniker för att planera, implementera och avsluta ett projekt och på
så sätt förstå projektens respektive styrkor och svagheter
(d) formulera frågor och föreslå metoder som ska ligga till grund för utvärdering av
olika projekt
Värderingsförmåga och förhållningssätt

(e) reflektera kritiskt kring projekt som ett verktyg för att lösa utmaningar relaterade till
hållbar samhällsplanering
Kursen är hållbarhetsfokuserad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll utgör även kursens huvudsakliga
fokus.
Innehåll

Under de senaste decennierna har projekt blivit en allt vanligare arbetsform inom såväl
den privata som den offentliga sektorn, liksom bland olika frivilligorganisationer.
Projekt används som verktyg till allt i från att sätta människor på månen till att
rekrytera ny personal till att skapa nya varumärken (för allt från produkter till städer
och mer). Trots att projekt är så olika och används i så många olika sammanhang, finns
det kunskaper och tekniker inom projektledning som är av allmän relevans. Att vara
projektledare är inte längre bara ett tillfälligt uppdrag utan har också blivit ett eget yrke
och kompetensområde.

Former för undervisning

Kursen är lärandemålstyrd och undervisningen består av grupparbete, seminarier och
föreläsningar.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Skriftlig salstentamen (2,5 hp) - Lärandemål (a), (b), (c), (d) Grupparbete (2,0 hp) Lärandemål (a), (b), (c), (d) Skriftlig inlämning (3,0 hp) - Lärandemål (b), (c), (d), (e)
För att bli godkänd på kursen krävs godkänt resultat på tentamen samt godkänt
resultat på samtliga inlämningar under samma kurstillfälle.
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Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution 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 studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Den skriftliga tentamen samt inlämningsuppgiften betygsätts med betygen Väl godkänd
(VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Grupparbetet betygsätts med betygen
Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på kursen krävs att
inlämningsuppgift och grupparbete godkänts samt godkänt resultat på den skriftliga
tentamen. För att bli väl godkänd på kursen krävs väl godkänt på inlämningsuppgift
och den skriftliga tentamen samt godkänt på grupparbetet.
Kursvärdering

Kursvärdering görs i slutet av kursen. 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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