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Mål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
Kunskap och förståelse
-definiera koncept inom Projekt Management-området utifrån kontextuella, globala och hållba
perspektiv
-redogöra för centrala metoder inom Projekt Management-området
-beskriva aktuell forskning inom Projekt Management-området
Kompetens och färdigheter
-söka, värdera och kritiskt tolka olika perspektiv inom Projekt Management-området
-självständigt identifiera, formulera och hitta lösningar på problem relaterade till praktiska
tillämpningar
-skriftligt och muntligt presentera och diskutera frågor som rör aktuell forskning inom Projekt
Management.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-kritiskt granska forskningsdiskurser inom Projekt Management-området

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

-problematisera effekterna av Projekt Management i samhället där frågor som rör hållbar
utveckling speciellt uppmärksammas
-identifiera behov av ytterligare kunskap inom Projekt Management fältet
Kursens innehåll

Projekt Management kursen utgår från ett kontextuellt, globalt perspektiv. I kursinnehåll
diskuteras grunderna för projekt, olika ledarstilar, problem och motstridiga utmaningar.
Kursen tar upp hur gruppmedlemmars färdigheter, personligheter och attityder bidrar till
framgångsrikt team management. Behov av olika ledarskapsstrategier för att skapa innovativa
projektmiljöer diskuteras. Uppmärksamhet riktas mot projektets roll i samhället och
diskuteras i relation till frågor som rör hållbar utveckling.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning.

Förkunskaper

Företagsekonomi G1N (30 hp) och G1F (30 hp).

Examinationsform

Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Sammanvägd examination

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

