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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen inom humaniora, juridik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
1100

Benämning
Utmaningar för den växande staden

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Syftet med kursen som är en interdisciplinär projektkurs är att diskutera lösningar på stora
samhällsutmaningar i Stockholmsregionen i nya samarbeten över gränserna mellan traditionella
kunskapsområden. Kursen som ges inom ramen för OpenLab är en plats där studenter och lärare från KI,
KTH, SU och SH arbetar med uppdragsgivare från Stockholms stad, Stockholms läns landsting och
Länsstyrelsen i Stockholms län. Genom uppdrag på teman kring den växande staden och den hållbara staden
arbetar studenten i projektform med att utforma, organisera och presentera ett innovationsarbete över
kunskapsgränserna. All undervisning sker på engelska.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- förhålla sig till och ha kunskap om perspektiv och praktiker från olika kunskapsområden och målgrupper
- identifiera och analysera komplexa företeelser, värdera och sammanväga dessa till problemlösning och nya
idéer vilka kan utvecklas och realiseras till bestående nytta och värde för en specifik målgrupp
- tillämpa en interaktiv och kreativ arbetsmetodik för att kunna hantera ofullständigt givna problem
- kommunicera projektet med den valda målgruppen och med uppdragsgivaren men också publikt, med
omvärlden
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, workshops samt platsbesök hos uppdragsgivarna. All undervisning är
obligatorisk och sker på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom:
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a)*Skriftlig och muntlig presentation av innovationsprojektet
*Individuell reflektionsrapport
b)Betygssättning sker enligt en tvågradig skala. U = Underkänd, G = Godkänd
c)De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d)För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget G på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro om 80%. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter
samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning, studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.
e)Studerande som fått lägst betyget G får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som
fått betyget U på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd
vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
f)Komplettering av examinationsuppgifterna kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid
godkänd komplettering används betyget G.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ingår i OpenLabs kursutbud. OpenLab är ett samarbete mellan Stockholms universitet, KTH, KI,
Södertörns högskola, Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län.
Kursen kan räknas in i samtliga huvudområden vid Stockholms universitet under förutsättning att studenten
skriver sitt examensarbete inom samma huvudområde.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till http://www.openlab.se. Aktuell kurslitteratur finns tillgänglig senast en
månad före kursstart. I kursen utgår studenterna från ett problem och det ingår därför också i
lärandeaktiviteterna att studenterna själva aktivt söker information och passande litteratur för att lösa
uppgiften.
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