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Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Besluts-, risk- och policyanalys

Ämnesgrupp Övriga tekniska ämnen

Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. Visa fördjupad förmåga att analysera problemställningar inom området besluts-, risk- och
policyanalys
2. Använda och tillämpa förvärvade kunskaper i ett komplext, verkligt eller hypotetiskt,
exempel
3. Kommunicera resultatet av en analys såväl med experter som med allmänheten.

Kursens innehåll På den här kursen ska deltagaren fördjupa sig i något eller några teman inom området besluts-
, risk- och policyanalys. Valet av område görs i samråd med ansvarig lärare.

Undervisning Undervisningen bedrivs på distans via högskolans lärplattformen, där en studiehandledning
och kompletterande kursmaterial publiceras. Det egna arbetet utgör en viktig del av kursen
och består av litteraturstudium och arbete med inlämnings- och tillämpningsuppgifter.
Handledning gällande PM-skrivande sker genom att läraren besvarar frågor i mail, samt
individuell handledning via chatt, telefon, videokonferens eller på campus.

Förkunskaper Mätnings- och värdeteori, distans 7,5 hp samt Beslut och risk i teori och praktik 2 7,5 hp eller
motsvarande.

Examinationsform 0010 Individuella uppgifter 2,5 hp, betyg U,G
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0020 PM och/eller tentamen 5 hp

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   Individuella uppgifter 2,5 hp Betyg: UG

0020   PM och/eller tentamen 5 hp Betyg: AF


