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Innehåll
Kursen innehåller följande huvudsakliga områden:
- centrala begrepp och teorier om projekt och projektledning
- gruppdynamik, teamarbete och ledarskap
- planering och uppföljning
- projektbudget
- riskhantering
- projektavslut
- verktyg för planering, styrning och uppföljning av projekt
Kursen inleds med föreläsningar som behandlar områdena ovan och en övning med planeringsverktyg. Därefter genomförs ett
projektarbete i grupp, parallellt med föreläsningar och handledning, där en enklare projektplan utarbetas. Projektplanen
presenteras på ett seminarium för övriga kursdeltagare.
Mål
Kursens övergripande mål är att studenten skall tillägna sig grundläggande kunskaper inom projektledning och förståelse för
projekt som arbetsform, med fokus på planering.
Efter genomgången kurs ska studenten:
Kunskap och förståelse
- kunna redovisa grundläggande begrepp inom projektledning,
- kunna redogöra för projektets tre huvudsakliga faser; planering, genomförande och avslut,
- kunna redogöra för tekniker för planering, uppföljning och styrning av projekt,

- kunna redogöra för grundläggande kunskaper om ledarskapets betydelse i projekt,
- ha förståelse för projekt som arbetsform,
Färdigheter och förmågor
- kunna planera projekt,
- kunna använda projektverktyg för planeringsarbete,
- kunna utarbeta en enkel projektplan,
- kunna tillämpa projekt som arbetsform,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- förmå redogöra för projektarbetsformens för och nackdelar.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övning och handledning. Litteratur på engelska kan förekomma.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:


Projektplan 4,5 hp Betygsskala UV

Examinationsmomentet Projektplan bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment är godkända.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Ordinarie kurslitteratur
Tonnquist, B. (2014). Projektledning,. Sanoma Utbildning
Studentinflytande och utvärdering
Studenternas synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom skriftlig kursutvärdering efter avslutad kurs. En gång
per termin utvärderar studentrepresentanter tillsammans med studierektor och utbildningsledare genomförda kurser. I övrigt
hänvisas till högskolans policy för kursutvärderingar och dokument utfärdade av institutionsstyrelse, studierektor och
kursansvarig.
Övrigt
Kursen är i första hand en programkurs för Textil produktutveckling och entreprenörskap samt Designteknikerutbildningen.

