
Dnr: MKA201/20201

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplan
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Kurskod: MKA201

Kursens
benämning:

Projektledning och design
Project management and design

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som
förkunskapskrav (A1F)

Huvudområde:
KGA (Kulturgeografi)
MKA (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-08-26 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
22,5 hp från fullgjorda kurser inom Masterprogram i geomediastudier (SAGEO). Motsvarandebedömning
kan göras

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 
- redogöra för projektarbetsformens och projektledarskapets grunder, metoder och utmaningar,
- redogöra för designprocessens grunder, metoder och utmaningar, 
- kombinera teori och empiriska studier i ett designinriktat projekt inom geomediastudier och
- planera, motivera, genomföra, värdera och försvara ett teoretiskt drivet och empiriskt grundat
designinriktat projekt inom geomediastudier.



Innehåll
Kursen tränar studenten i att planera och genomföra ett designinriktat projekt inom forskningsfältet
geomediastudier, genom att kombinera grundläggande teorier och metoder inom projektledning och
design. Designbegreppet bär i kursen en dubbel betydelse och syftar dels på projektdesign, dels på de
kreativa processer som designinriktade projekt rymmer (exempelvis arbete med text, stillbilder, eller rörlig
bild). Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment, från förstudie och
kravspecifikation till genomförande och uppföljning. Vidare tränas studenten i att välja, tillämpa och
försvara designmetoder och designval inom ramen för ett skarpt projekt. Projektet tar sin utgångspunkt i
aktuella samhällsfrågor i skärningspunkten mellan medier, plats och rumslig planering. Kursen ger
möjligheter till kontakter med det omgivande samhället, så som offentliga eller privata organisationer.
Handledning erbjuds i samband med att kursen ges. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom ett grupparbete som presenteras och försvaras muntligt och skriftligt, aktivt
deltagande i seminarier samt genom individuella skriftliga inlämningar.

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.


