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Utbildningsnivå
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Högskolepoäng

5 hp

Huvudområde

Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geografi

Ämnesgrupp

Fysisk planering

Utbildningsområde

Tekniska området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande principer och teorier gällande stadsplanering
2. använda det svenska regelverket gällande samhällsplanering med en förståelse för dess
internationella ramverk
3. identifiera och kritiskt granska huvudriktningar inom samtida planering
4. förstå den den urbana strukturen utifrån en historisk och teoretisk utgångspunkt.

Kursens innehåll

• Planeringshistoria
• Den urbana strukturen
• Hållbar samhällsplanering
• Praktiska tillämpningar av stadsplanering

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projekt

Förkunskaper

Introduktion till studier på avancerad nivå i geospatial informationsvetenskap, 5 hp, eller
motsvarande

Examinationsform

Seminarier och skriftlig tentamen

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.

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 Seminarier

2,5 hp

Betyg: UG

0020 Skriftlig tentamen

2,5 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.

