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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-02-10 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 45 hp inom Masterprogram i industriell ekonomi (SAIND) alternativt följande avklarade
kurser: IEGC01 Sales Management 7,5 hp, IEGC02 Entreprenörskap 7,5 hp, IEAD02
Industriell Transformation 7,5 hp, IEAD03 Innovationsledning 7,5 hp, samt antagen till
IEAD08 Tjänstefiering för ingenjörer 7,5 hp och IEAD09 Digitalisering 7,5 hp inom
programmet Civilingenjör industriell ekonomi (TACIE). Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. tillämpa projektmetoder för att planera, organisera och driva ett innovationsprojekt,
2. kombinera kvalitativa tjänste- och designmetoder för att utveckla idéer och innovativa
lösningar,
3. kritiskt bedöma och värdera andra studenters innovationsprojekt och
4. reflektera hur det egna projektledarskapet påverkar projektgruppens prestation.



Innehåll
I kursen genomförs ett större projektarbete i grupp med handledningar, där studenterna
skall omvandla resultat från kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder till krav och
funktioner samt utifrån dessa krav och funktioner generera idéer, koncept och lösningar.
Kontinuerligt under projektet sker obligatoriska inlämningar och redovisningar. I kursen ingår
även föreläsningar, seminarier och workshops kopplade till projektmetoder, tjänste- och
designprocesser samt projektledarskap. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-4 examineras genom
- Aktivt individuellt deltagande i obligatoriska seminarier och redovisningar kopplade till den
egna gruppens projektarbete samt andra gruppers projektarbeten. 
- Muntliga presentationer och skriftlig dokumentation av projektarbetet (både individuellt och
i grupp).
- Skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4),
Godkänd (3) eller Underkänd (U).

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 beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

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


