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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-03-07 och gäller
från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- förklara projektarbetsformens karaktärsdrag och analysera dess tillämpbarhet i olika yrkesmässiga
sammanhang,
- förklara och tillämpa grundläggande tekniker och modeller för projektplanering och projektledning,
- redogöra för samband mellan projekt och moderorganisation,
- redogöra för grundläggande modeller avseende grupputveckling, roller och kommunikation i
arbetsgrupper och
- redogöra för grundläggande teorier och modeller avseende ledarskap.

Innehåll
Kursen behandlar teoretiska grunder och praktisk tillämpning av tekniker för projektledning i
yrkesmässiga miljöer relevanta för civilingenjörer. Speciellt behandlas avgränsning, planering,
organisering och avslutning av det enskilda projektet, teorier och modeller avseende individers och
arbetsgruppers drivkrafter, beteenden och utveckling, liksom grundläggande teorier och
förklaringsmodeller avseende olika aspekter på ledarskap. Undervisningen består av föreläsningar,
laborationer och seminarier. Arbetsformen präglas starkt av arbete i grupp med verklighetsnära
praktikfall.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Kursens mål examineras genom sals- eller hemtentamen, individuella samt gruppvisa muntliga och
skriftliga redovisningar, samt genom dokumenterat aktivt deltagande i laborationer och seminarier.

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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter. Kursen kräver att studenten har dator med
bredbandsuppkoppling. När kursen ges i distansform krävs dessutom att studenten har relevant
kommunikationsutrustning inklusive webbkamera.
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