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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva arbetsmetoder vid projektarbete, uppsats- och rapportskrivande
2. förklara begreppet plagiarism och tillämpa regler för referering
3. använda internet och andra resurser för enklare informationssökning
4. identifiera planeringsmässiga och geografiska problemställningar samt ge exempel på
samhällsplanerarens och geografens yrkesroller för att ta sig an dessa
5. beskriva den moderna samhällsplaneringens utveckling och innehåll
6. analysera och värdera den fysiska närmiljön utifrån ett planeringsperspektiv
7. tillämpa grundläggande kunskap om samhällsplanering i utförandet av en enkel planskiss
8. beskriva Sveriges kultur- och naturgeografiska landskap
9. förklara samband mellan kultur- och naturgeografi i regionalgeografiska perspektiv.

Kursens innehåll Introduktion till studier på Samhällsplanerarprogrammet
Det akademiska systemet
Vetenskapligt förhållningssätt
Informationssökning
Grupprocesser och projektarbete
Akademiskt skrivande och muntlig kommunikation
Grundläggande teoribildning inom samhällsplanering, kultur- och naturgeografi
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Planeringshistoria, planideal och utvecklingen av den samtida planeringen
Insamling av geodata
Geografisk analys av fysisk närmiljö för stadsbyggande
Grunderna för översikts- och detaljplanering
 
 
 

Undervisning Föreläsningar, övningar, projekthandledning och seminarier

Förkunskaper Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller
1a1+1a2

Examinationsform Inlämningsuppgifter, seminarier, projektarbete och skriftlig tentamen

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   Inlämningsuppgifter 2,5 hp Betyg: UG

0020   Seminarier 1,5 hp Betyg: UG

0030   Projektarbete 2 hp Betyg: UV

0040   Skriftlig tentamen 1,5 hp Betyg: AF


