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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod IEG301

Högskolepoäng 15 hp

Huvudområde Industriell ekonomi

Ämnesgrupp Industriell ekonomi och organisation

Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. tillämpa kunskaper om projektbaserat arbetssätt i verkliga industriprojekt eller projekt inom
andra organisationer
2. redogöra för fördjupade ämneskunskaper inom industriell ekonomi utifrån behovet i
projektuppdraget
3. tillämpa kunskaper i industriell ekonomi för att lösa verklighetsbaserade problem
4. redogöra för fördjupade kunskaper kring projektorganisering samt visa förmåga till
reflektion kring villkor för uthållig projektverksamhet.

Kursens innehåll Kursen baseras på projekt inom industrin eller inom andra organisationer som tilldelas
studenten vid kursstart
Fördjupning inom projektbaserat arbetssätt
Projektliv och villkor för uthållig projektverksamhet
Utifrån projektuppgiften ämnesspecifika områden inom industriell ekonmi

Undervisning I huvudsak eget projektarbete med tillgång till handledning.
Undervisning ges i mindre utsträckning av föreläsningar, lektioner och seminarier.

Förkunskaper Produktionslogistik 7,5hp, Distributionslogistik 7,5 hp, Kvalitetsstyrning 7,5 hp,
Projektmetodik 5hp, Industriell organisation 7,5 hp (Alt. Organisation och miljö för
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ingenjörer 5hp) eller motsvarande kunskaper

Examinationsform Seminarier och projektarbete

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 projektliv 3 hp Betyg: AF

0020   Projektarbete 12 hp Betyg: AF


