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Mål Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för hur projekt och processer planeras och genomförs
- beskriva begrepp och terminologi inom området projekt- och processledning
- redogöra för projektets/processens roll och funktion i en organisation
- redogöra för verktyg och tekniker som bidrar till framgångsrika projekt och processer.
 
Färdighet och förmåga:
- anpassa projekt-/processinnehåll med hänsyn till människors förutsättningar och behov,
exempelvis arbetsmiljö eller utifrån samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt
hållbar utveckling
- ge projektidéer konkret gestaltning genom att använda interaktiva upplevelsebaserade
övningar som utforskats i förhållande till framtida professionella praktiker.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- göra välavvägda positionsbestämningar i samhällsetiska frågeställningar, särskilt i
arbetslivsetik
- tillämpa demokratiska, kritiska och kreativa förhållningssätt för att utveckla den egna
förståelsen av sin delaktighet i olika sociokulturella och professionella sammanhang.
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Kursens innehåll I kursen behandlas grunderna i projekt- och processledning, teorier och metod gällande
ledarskap och projektplanering. I kursen inkluderas en didaktisk-pedagogisk fördjupning där
religionsdidaktiska och interkulturella perspektiv tillämpas på kursens innehåll. Kultur- och
religionsmöten, identitet och mångfald problematiseras teoretiskt och praktiskt.
 
Moment 0010, Metoder och begrepp, 4 hp.
I momentet behandlas grundläggande metoder och begrepp inom projekt- och processledning,
till exempel planeringsmetoder, mål, organisation, projektplanering, riskhantering och
dokumentation.
 
Moment 0020, Projekt och processer i praktiken, 3,5 hp.
I momentet inleds en planering av ett projekt eller en process med målet att studera och
reflektera kring hur projekt/processer leds och administreras i praktiken.
 
 

Undervisning Föreläsningar och seminarier. 

Förkunskaper 105 hp i religionsvetenskap inom programmet (alternativt 75 hp religionsvetenskap inom
programmet samt Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp)

Examinationsform Muntliga och skriftliga redovisningar.

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

Övriga föreskrifter Kursen ingår som obligatorisk kurs inom Människa-kultur-religionsprogrammet

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Metoder och begrepp 4 hp Betyg: AF

0020   Projekt och processer i praktiken 3,5 hp Betyg: AF


