Humanistiska och teologiska fakulteterna

EUHA13, Europastudier: Grunder i projektledning och
kommunikationsstrategier, 5 högskolepoäng
European Studies: The Basics of Project Management and
Communicative Strategies, 5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-06-24 och senast reviderad 2020-0618. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-06-18, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som en del av kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk
profil. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad
nivå.
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Huvudområde

Fördjupning

Europastudier

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt beskriva hur ett projekt planeras, förbereds, leds och
implementeras i forskningssammanhang,
• kunna förklara basbegrepp som används inom projektledningens teori,
• kunna redogöra för hur kompetenser inom humaniora kan användas kreativt till
att förstå organisatoriska och kommunikativa problem inom forskningsrelaterade
projektledningsarbeten,

2/ 4

Färdighet och förmåga
• kunna analysera grundläggande organisatoriska och kommunikativa problem
inom projektledningsarbete med hjälp av relevanta modeller,
• kunna självständigt förbereda och inom givna tidsramar i grupp arbeta med en
enkel projektplan, budget och en ansökan om ekonomiska medel till att
genomföra ett projekt,
• kunna uttrycka sig korrekt och ändamålsenligt i skrift,
• kunna självständigt förbereda och inom givna tidsramar i grupp arbeta med en
enkel projektplan, samt genomföra och redovisa ett kort forskningsrelaterat
projekt,
• kunna ge konstruktiv respons på andra studenters examinerande grupparbeten,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna tillämpa etiska riktlinjer i projektrelaterade sammanhang,
• kunna resonera om etiska frågor i samband med planering, genomförande och
redovisning av ett forskningsrelaterat projekt,
• kunna ta ställning till hur kompetenser från studier inom humanistiska ämnen kan
användas kreativt i organisations- och projektledningsarbete.

Kursens innehåll
Kursen ger en introduktion till praktiskt projektledningsarbete med fokus på
planering, ledning och kommunikation av forskningsrelaterade projekt. I kursen ingår
konkreta exempel på projektledning inom såväl den offentliga som den privata
sektorn, med särskilt fokus på forskningsrelaterade och kulturorienterade projekt.
Dessutom erbjuds enkla övningar i att analysera utlysningstexter samt att planera ett
projekt. Kursen avser även att skapa förståelse för hur kompetenser från studier inom
humanistiska ämnen kan användas kreativt inom projektledningsarbete i europeiska
kontexter. Kursen avslutas med grupprojekt där relevanta teorier om projektledning
och praktiska övningar sammankopplas.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och ca 5 obligatoriska
gruppseminarier. Parallellt genomförs obligatoriskt projektarbete i flera grupper vilket
examineras i slutet av kursen.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett gruppbaserat projektarbete samt inlämning av en
gruppuppgift med beskrivning och analys av det genomförda projektarbetet.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Betyg på hel kurs avgörs av betyget på projektarbetet.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen.
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Prov/moment för kursen EUHA13, Europastudier: Grunder i projektledning
och kommunikationsstrategier
Gäller från H10
1004 Grunder i projektledning och kommunikationsstrategier, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

