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Innehåll
I kursen utvecklar studenten sin förståelse för projekt som arbetsform. Inom ramen för kursen arbetar studenten självständigt
genom att studera ett projekt i en organisation. Studenten utvecklar förståelse för projektet genom att med en vetenskaplig
ansats inhämta information från organisationen och genom att studera litteratur om projekt som arbetsform, såväl generell som
inom eller i nära anknytning till projektets ämnesområde. Likaså kan förståelse för projektets form och utförande skapas
genom att studera tidigare forskning inom projektets ämnesområde. Projektet ska vara knutet till organisationens verksamhet
och ligga inom ramen för programmets inriktning, t ex med avseende på utveckling av informationsresurser,
informationstjänster och/eller kulturtjänster.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,
Kunskap och förståelse
1.1 Med förankring i projektanknuten metodik och tidigare forskning visa förståelse för och redogöra för hur ett projekt kan
utföras i en kultur- och informationsverksamhet.
Färdighet och förmåga
2.1 Demonstrera förmåga att kommunicera och samarbeta med en verksamhet.
2.2 Använda för syftet lämpliga metoder för att samla in information om ett projekt.
2.3 Använda tidigare forskning för att studera genomförda projekt.
2.4 Presentera utfört eget arbete i både muntlig och skriftlig form.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Analysera och bedöma projekt inom en verksamhet.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av:
 Föreläsningar
 Seminarier
 Självstudier
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
- Redovisning: skriftlig redovisning av arbetsprocess
Lärandemål: 2.1, 2.2
Högskolepoäng: 2
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
- Inlämningsuppgift: skriftlig rapport
Lärandemål: 1.1, 2.3, 2.4, 3.1
Högskolepoäng: 4
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
- Seminarium: rapportpresentation
Lärandemål: 1.1, 2.4
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs
dessutom Väl Godkänd på Inlämningsuppgift: skriftlig rapport.
Examinator kan besluta om att seminarium kan ersättas med muntlig tentamen om studenten underkänts på seminarium eller
inte varit närvarande vid seminarium under kursens gång.
Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra kvarvarande examinationer från ett tidigare kurstillfälle att
examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela
eller delar av annan likvärdig kurs.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Allan, B. (2017). The no-nonsense guide to project management. London, UK: Facet Publishing. (224 sidor)
Egensökt litteratur ca 200 sidor.
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap, distans.
Studenten ansvarar själv för att ta kontakt och samarbeta med organisationen.

