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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-03-14
och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: EMGA80
Projektarbete för hållbar utveckling, 7.5 hp
(Project for sustainable development, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska

Behörighetskrav
60hp godkända högskolepoäng inom teknik, matematik eller naturvetenskap, samt styrkt
erfarenhet av projektarbete mot utvecklingsland.

Huvudområde
MEI (Miljö- och energisystem)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- redogöra för begreppet hållbar utveckling utifrån Brundtlanddefinitionen och de
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna,
- redogöra för några etablerade principer för hållbar utveckling.
Färdigheter och förmågor:
- visa förmåga att förklara sitt förhållningssätt till begreppet hållbar utveckling kopplat
till situationen i ett utvecklingsland inbegripet sociala och kulturella aspekter,
- visa förmåga att ta hänsyn till användaren i innovationsprocesser,
- beskriva möjligheter att bidra till hållbar utveckling utifrån yrkesroll,
- visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt, och kreativt identifiera, hantera komplexa
frågeställningar som innefattar att utveckla tekniska eller naturvetenskapliga lösningar till
ett avgränsat utvecklingsprojekt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller:
- Brundtlanddefinitionen, principer för hållbar utveckling, utvecklingslandsproblematik,
sociala och kulturella perspektiv,
- seminarier och övningar där studenterna tränas i att använda teknik, naturvetenskap,
sociala och kulturella aspekter och användardriven innovation för att lösa ett avgränsat
utvecklingsprojekt i ett utvecklingsland,



- projektuppgift där studenterna utvecklar, beskriver och genomför ett projekt som strävar
mot att lösa ett samhällsproblem i ett utvecklingsland.
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser
- rapportskrivning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen sker i form av en individuell skriftlig rapport samt deltagande i obligatoriska
seminarier.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG)

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om resultaten och
eventuella åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

- teknik och naturvetenskapligt innehåll varierar mellan kurstillfällena beroende på vilket
projekt INUG (Ingenjörer och Naturvetare Utan Gränser) väljer att driva. Projektet leds av studenternas
arrangemang.
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