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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet.
Kandidatexamen i arkeologi, biblioteks och informationsvetenskap, historia,
religionshistoria, religionsvetenskap eller motsvarande. Engelska A samt Svenska B eller
motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande med en hög grad av självständighet kunna:
l

l
l

l

redogöra för grundläggande begrepp och modeller i organisering, ledning och
styrning av projekt inom kultursektorn och närliggande humanistiska områden;
tillämpa grundläggande modeller för projekthantering;
resonera om de specifika materiella och kommunikativa villkor som gäller för
projekt inom kultursektorn och närliggande humanistiska områden;
utforma en projektplan inom sitt huvudområde.

Innehåll
Målsättningen med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper i
projekthantering inom kultursektorn och humaniora. De specifika omständigheter för
projekt inom kultursektorn och inom det humanistiska forskningssamfundet kommer att
beröras. Viktiga aspekter som kommer att tas upp handlar bland annat om organisering,
ledning och styrning av projekt. Kursen ger kunskap som målformulering, genomförande,
planering och utvärdering.
Seminariedeltagande är obligatoriskt.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Seminariedeltagande är obligatoriskt.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Kursen examineras genom närvaro och
aktivt deltagande vid seminariet samt genom självständigt projektarbete i form av
skriftlig uppgift.
Frånvaro från seminarier måste kompletteras skriftligt. Studerande som ej godkänts vid
ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala
regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 4KV420 Projektledning för humanister, 7,5 hp
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