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Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
1. beskriva modeller och verktyg för projektplanering, -styrning, -ledning och -uppföljning
2. redogöra för olika perspektiv på projektorganisering
3. redogöra för fördjupade ämneskunskaper inom industriell ekonomi utifrån behovet i
projektuppdraget
4. tillämpa kunskaper om projektbaserat arbetssätt - inklusive nyttjandet av adekvata modeller
och verktyg - i förhållande till projekt inom industrin eller andra organisationer
5. tillämpa kunskaper i industriell ekonomi för att lösa verklighetsbaserade problem i
projektform
6. reflektera över olika perspektiv på projektorganisering.

Kursens innehåll Projektarbete inom industrin eller inom andra organisationer som tilldelas studenten vid
kursstart.
Utifrån projektuppgiften ämnesspecifika områden inom industriell ekonomi
 
Genomgång av aktuella teorier, modeller och verktyg:
Projektteori
Projektplanering och planeringsverktyg
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Osäkerhetsanalys, kommunikation och kvalitetsplanering
Projektledarskap
Projektstyrning
Projektavslut
 
Kursen innehåller också en problematiserande del som tar upp olika perspektiv på
projektorganisering.

Undervisning Eget projektarbete med tillgång till handledning.
 
Undervisning ges i form av föreläsningar, övningstillfällen och seminarium.

Förkunskaper Produktionslogistik 7,5 hp, Kvalitetsstyrning 7,5 hp och Industriell organisation 7,5 hp eller
motsvarande.

Examinationsform Laborationsuppgift, seminarium, skriftlig tentamen 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   Laboration planeringsverktyg 0,5 hp Betyg: UG

0020   Seminarium och skriftlig inlämningsuppgift 2 hp Betyg: UG

0030   Skriftlig tentamen 3,5 hp Betyg: AF

0040   Projektarbete 9 hp Betyg: AF


