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Huvudområde

Samhällsplanering
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Fysisk planering

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. använda vetenskapliga metoder som analyserar etiska och demokratiska utmaningar inom
samhällsplanering
2. redogöra för det svenska politiska systemet, olika politiska ideologier och demokratiformer
3. diskutera grundläggande förvaltningsrättsliga utgångspunkter gällande etik och demokrati
4. diskutera etiska problem och lösningar inom samhällsplanering med olika grupper
5. analysera och bedöma samhällsplaneringsfrågor ur ett etiskt och demokratiskt perspektiv
6. kritiskt diskutera och värdera samhällsplanerarens roll i samhället.

Kursens innehåll

Demokratisyn
Politiska ideologier
Politisk filosofi och etik
Jämställdhet
Det svenska politiska systemet
Statlig och kommunal organisation
Förvaltningsrätt och aktuella förvaltningstrender
Relevant svensk lagstiftning
Medborgarinflytande och medborgardialog
Vetenskapliga metoder

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.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Förkunskaper

Minst 60 hp inom huvudområdet eller motsvarande

Examinationsform

0010 Skriftlig tentamen 3 hp, betyg A-F (Lärandemål 2, 3, 5 & 6)
0020 Seminarier 2 hp, betyg U-G (Lärandemål 2-6)
0030 Projektarbete 2,5 hp, betyg U-VG (Lärandemål 1, 3, 4, 5)

Betyg

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

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig vid kursens start.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Skriftlig tentamen

3 hp

Betyg: AF

0020 Seminarier

2 hp

Betyg: UG

2,5 hp

Betyg: UV

0030 Projektarbete

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.

