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Innehåll
Kursen innehåller en serie föreläsningar som behandlar begrepp och metoder inom området projektledning. Parallellt med den
teoretiska genomgången görs gruppvis en projektplan. Gruppernas arbete med projektplanen presenteras löpande under kursen.
Avslutningsvis sker en fullständig presentation och diskussion kring det tänkta projektet och dess planering i samband med ett
seminarium.
Mål
Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper inom området projektledning och förståelse för projekt
som arbetsform, med fokus på planering, ledning och styrning.
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för grundläggande teorier och begrepp kring projektplanering,
1.2 redogöra för ledarskapets betydelse i projekt och kopplingen mellan verksamhetens organisation och projektarbetsformen,
Färdighet och förmåga
2.1 tillämpa grundläggande teorier för projektledning,
2.2 producera en enkel projektplan och en begränsad riskanalys samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 välja och argumentera för val av metod för projektledning.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och handledning.
Litteratur på engelska kan förekomma.
Undervisningen bedrivs på svenska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
• Tentamen: skriftlig individuell
Lärandemål: 1.1 och 1.2

Högskolepoäng: 3,0
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)
• Projektplansarbete: genomförs i grupp och redovisas muntligt och skriftligt
Lärandemål: 2.1, 2.2, och 3.1
Högskolepoäng: 4,5
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på samtliga av kursens examensmoment. För betyget Väl godkänd på hel kurs
krävs dessutom betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.
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
Bowdin, G., O'Toole, W., Allen, J., Harris, R., & McDonnell, I. (senaste uppl.). Events management. 3th edition, Routledge
Ericson, Å, Törlind, P & Wikberg-Nilsson, Å. (2015). Design: process och metod. Lund: Studentlitteratur.
Tonnquist B (senaste uppl.). Projektledning, Stockholm: Sanoma Utbildning
Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial anges via lärplattformen (max 150 sidor).
Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.
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 utbildningsprogrammet Event Management.

