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KURSENS INPLACERING I UTBILDNINGSSYSTEMET
Kursen ges som fristående kurs.
SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER
Grundläggande behörighet.
KURSENS SYFTE OCH MÅL
Målet med kursen är att ge studenten praktisk kompetens att väl genomföra projekt genom att den innehåller
många upplevelsebaserade moment med återkoppling till och reflektion över teorin. Kursen syftar till att
belysa både rollen som projektledare och rollen som projektmedarbetare.
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om projekt som organisationsform och projektledning som
arbetssätt och kursdeltagarna skall efter kursens genomförande ha kännedom om hur projekt planeras,
organiseras, bedrivs och följs upp samt ha fått förståelse för vad såväl ledning av som deltagande i projekt
innebär. Kursens teoretiska delar kombineras med praktisk framtagning av en projektplan företrädelsevis för
ett projekt som studenten är kopplad till i verkligheten.
Målet är även att kursen skall hjälpa den studerande att utveckla sig själv som projektledare och
projektmedarbetare, samt reflektera över hur kreativitet och initiativ kan kombineras med struktur och
resultatorientering.
KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
Projektets inledning, dess faser samt karaktäristik och risker
Olika typer av projekt, Projektets olika faser från idé till avslutning/överföring, Riskanalys, Projektjuridik
Planering och uppföljning
Framtagning av arbetspaket, Nätverkplanering och andra planeringsmodeller, Operativ projektstyrning,
Ekonomisk styrning och uppföljning
Projektledaren, organisation och gruppdynamik
Projektorganisation, linjeorganisation och matrisorganisation, Projektledarens och projektmedlemmarnas
roller. Konflikt- och relationshantering. Gruppens utvecklingsfaser och roller i gruppen.
UNDERVISNING OCH EXAMINATION
Undervisningen består av föreläsningar och handledning. Examination sker genom skriftlig tentamen samt fyra
inlämningsuppgifter. Som betyg på godkänd kurs används något av betygen 3, 4 och 5 eller underkänd.
Efter genomgången kurs har studenten rätt till en ordinarie examination samt därefter fyra
examinationstillfällen.
KURSVÄRDERING
Efter avslutad kurs ansvarar studierektor för att studenterna ges möjlighet att göra en värdering av kursen.
Kursvärdering skall vara vägledande för utveckling och planering av kursen. Deltagande i kursvärdering sker
anonymt. Resultatet delges berörd studierektor, labledare, lärare och studenter. Därefter görs en summering av
resultat och åtgärder som rapporteras till sektionsstyrelsen.
KURSLITTERATUR
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