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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod SBG001

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Lantmäteriteknik

Ämnesgrupp Fysisk planering

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 10.0 %
Tekniska området 90.0 %

Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för den fysiska planeringens praktiska delar och process
2. analysera behoven av fysisk planering
3. bedöma formerna för fysisk planering
4. skapa en översiktlig fysisk plan för ett begränsat område.

Kursens innehåll Kursen innehåller analys för planering, planeringens praktiska delar, lagstiftning,
planeringsprocess, konsekvensanalys, ekonomiska och sociala aspekter och miljöaspekter för
översiktlig samhällsplanering.

Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, projekthandledning och seminarium.

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform 0010 Projektarbeten 1,5 hp betyg U,G
0020 Skriftlig tentamen 4,5 hp
0030 Seminarium 1,5 h pbetyg U,G

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F
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Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Projektarbeten 1,5 hp Betyg: UG

0020   Skriftlig tentamen 4,5 hp Betyg: AF

0030   Seminarium 1,5 hp Betyg: UG


