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Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
PP01
PP02

Benämning
Projekt och projektledning
Projektplanering

Högskolepoäng
10
5

Kursens innehåll

Kursen består av två delkurser. Kursen inleds med delkursen Projekt och projektledning 10 hp och följs av
delkursen Projektplanering 5 hp.
Delkurser:
Projekt och projektledning, 10 hp
Delkursen ger en grundläggande introduktion av projekt som arbets- och organisationsform. Olika teorier och
perspektiv på projekt samt organisationens betydelse för projektets utformning belyses och diskuteras.
Delkursen fokuserar också på projektledaren och dennes roll och funktion i projektet. Därutöver fokuseras hur
vi kan förstå mellanmänskliga relationer och grupprocessens påverkan och betydelse för projektets utfall.
Projektplanering, 5 hp
I den här delkursen behandlas framgångsfaktorer och fallgropar som kan påverka projektets resultat.
Delkursen ger också träning i att planera och genomföra ett projekt.
Förväntade studieresultat

Projekt och projektledning, 10 hp
Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:
- beskriva och problematisera olika teorier och perspektiv på projekt som arbetsform,
- diskutera olika teorier och perspektiv på ledarskap och projektstyrning,
- beskriva och diskutera projektledarens roll och funktion i projektorganisationen,
- reflektera över hur olika organisationsformer har betydelse för projektorganisering,
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- kritiskt reflektera över grupprocesser och roller inom projektorganisationen utifrån teoretiska perspektiv om
grupper.
Projektplanering, 5 hp
Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:
- diskutera vilka framgångsfaktorer och fallgropar som kan påverka ett projekts resultat samt
- planera och genomföra ett projekt.
Undervisning

Kursen organiseras i form av föreläsningar, individuella uppgifter och grupparbeten.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras på följande vis:
Delkursen Projekt och projektledning examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.
Delkursen Projektplanering examineras genom skriftlig och muntlig presentation av projektplan.
b. Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx= Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
Betyg på kursen sätts på följande sätt:
Först görs varje provs bokstavsbetyg om till en siffra enligt följande skala A=5, B=4, C=3, D=2 och E=1.
Därefter ska varje provs poäng multipliceras med det antal högskolepoäng som provet omfattar och divideras
med det totala antalet högskolepoäng på kursen,(15 högskolepoäng). Avslutningsvis summeras detta till ett
sammanlagt värde som avrundas till närmaste heltal och översätts till bokstavsbetyg (A-E).
c. Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledning.
d. För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E samt godkänd gruppuppgift.
e. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
f. Vid betyget FX ges möjlighet till komplettering upp till betyget E. Examinator beslutar om vilka
kompletteringsuppgifter som ska utföras.
Övergångsbestämmelser

När en kurs inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Antalet tillfällen för prov för att bli godkänd är begränsat till: 5
Övrigt

Kursen ges som fristående kurs.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs av examinator i samråd med studierektor och redovisas i studiehandledning för
kursen.
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