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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
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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod MKG002

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap

Ämnesgrupp Medie- o kommunikationsvetenskap

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
- visa förtrogenhet med teori och metodik inom ledarskap och grupprocesser
 
Färdighet och förmåga:
- genomföra ett planerat projekt
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- utvärdera det genomförda projektet
- bedöma andras genomförda projekt

Kursens innehåll Gruppkommunikation mellan de enskilda gruppmedlemmarna uppmärksammas och
analyseras. Intraprenörskapets möjligheter och handlingsutrymmen samt relationen
mellan professionella medarbetare och administratörer i olika typer av organisationer
diskuteras. Projektutformningar som är visualiserande och gestaltande, formmässigt
innovativa och slagkraftiga uppmuntras. I kursen slutförs det egna projektarbetet som
påbörjades i Projektledning I.

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=MKG002&revisionId=4104&lang=sv
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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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
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Undervisning Föreläsningar, seminarier samt genomförande och dokumentation av ett eget projekt.

Förkunskaper Projektledning I, 7,5 hp

Examinationsform Muntlig och skriftlig samt dokumentation av ett eget projekt.

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

Övriga föreskrifter Förtur för studenter på Kommunikationsprogrammet

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Projektledning II 7,5 hp Betyg: AF


