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Innehåll
Kursen behandlar områdena kommunikation, ledarskap och organisation med fokus på kommunikation och ledarskap i din
yrkesroll och den organisation i vilken du är verksam, med fokus på exempelvis byggsektorn. Under kursen kommer du få
förståelse för både hur hjärnan fungerar enligt modern forskning (neuroscience) och insikter i hur kommunikation kan spela en
avgörande roll för dina möjligheter att leda dig själv och andra, i olika yrkesrelaterade situationer.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1.1. redogöra för hur hjärnan hanterar information,
1.2. redogöra för viktiga kommunikationsnycklar och dess användning,
1.3. redogöra för ledarskapsteori och applikation,
1.4. redogöra för organisationsteori och dess praktiska tillämpningar.
Färdighet och förmåga
2.1. tillämpa kommunikationsnycklar på praktiska exempel,
2.2. skapa en fungerande organisation med ledarskapsaktiviteter från givna förutsättningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1. välja och argumentera för vald ledarskapsstrategi,
3.2. välja och argumentera för tillämpliga kommunikationsnycklar i faktiska case.
Undervisningsformer
Undervisningen består av självstudier i form av:





Inspelade föreläsningar
Övningar
Instuderingsuppgifter
Diskussioner

Undervisningen bedrivs på svenska.

Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsformer:
Hemtentamen
Lärandemål: Samtliga
Högskolepoäng: 2,0
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Inlämning 1
Lärandemål: Samtliga
Högskolepoäng: 1,5
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Inlämning 2
Lärandemål: Samtliga
Högskolepoäng: 1,5
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
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
Kurslitteraturen läggs ut på HB:s lärplattform.
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 ges som fristående distanskurs.

