
Dnr: IEGC65/20202

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Projektledning

Kursplan

Projektledning i IT-projekt

Kurskod: IEGC65

Kursens
benämning:

Projektledning i IT-projekt
Project Management in IT Projects

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
IEA (Industriell ekonomi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-11-19 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Informatik 60 hp eller Datavetenskap 60 hp.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för aktuell forskning om projekt och projektledning i IT-branschen och 
- tillämpa relevanta verktyg och arbetssätt för ledning av projekt i IT-branschen.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:



- Projektuppgift, projektarbetsform och projektavgränsning i IT-projekt
- Projektledning av krav-, analys-, design- och implementeringsarbete i IT-projekt
- Projektledning vid olika typer av systemutvecklingsmodeller
- Projektorganisering i olika typer av IT-projektsammanhang
- Hantering av osäkerheter och ändringar i IT-projekt
- Forskning i projektledning av IT-projekt - historik och forskningsfront

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten som sträcker sig över
hela kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuell skriftlig hemtentamen, gruppvisa skriftliga inlämningsuppgifter
och genom aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt 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 Väl godkänd (VG), Godkänd (G) 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.


