KURSPLAN

Akademin för teknik och miljö
Faculty of Engineering and Sustainable
Development

Regional utveckling 7,5 hp
Regional Development 7.5 cr
Fastställd av Akademin för teknik och miljö
Version
Beslutad den

Gäller fr.o.m.

2018-05-29

VT2019

Fördjupning

G1F

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

SBG362

Högskolepoäng

7,5 hp

Huvudområde

Samhällsplanering, Geografi
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Fysisk planering

Utbildningsområde

Tekniska området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för centrala begrepp inom områdena regional planering och regional utveckling
2. beskriva och förklara lokaliseringsteorier
3. sammanfatta och tillämpa litteratur inom ämnesområdena regional planering och regional
utveckling
4. tillämpa statistiska metoder för att analysera en regions utvecklingsförutsättningar
5. tillämpa aktuell ekonomisk geografisk teori för att analysera en regions
utvecklingsförutsättningar.

Kursens innehåll

Regionbegreppet
Regional fysisk planering
Klassiska och samtida teorier om lokalisering
Utveckling av lokala och regionala arbetsmarknadsregioner
Regionalpolitik i Sverige och EU
Statistiska metoder inom regional utveckling
Vetenskaplig och politisk debatt inom området

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier

Förkunskaper

Metoder för samhällsplanering och geografi 7,5 hp eller Experimentell och kvantitativ

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.

metodik 7,5 hp eller motsvarande
Examinationsform

Skriftlig tentamen, övningar, seminarier och laborationsrapport
0010 Skriftlig tentamen, betyg A-F, (lärandemål 1, 2, 3)
0020 Övningar och seminarier och laborationsrapport, betyg G, U, (lärandemål 4,5)

Betyg

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

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Skriftlig tentamen
0020 Övningar, seminarier och laborationsrapport

4,5 hp

Betyg: AF

3 hp

Betyg: UG

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.

