Samhällsvetenskapliga fakulteten

MIDM58, Utvecklingsstudier: Fältbaserad management, 22,5
högskolepoäng
Development Studies: Field Studies of Programme Management,
22.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrgruppen för masterprogrammet i International
Development and Management 2018-11-29 att gälla från och med 2019-01-01,
höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som obligatorisk kurs inom masterprogrammet i International
Development and Management (LUMID, 120 högskolepoäng).
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Utvecklingsstudier

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
• visa en välutvecklad praktisk förståelse för och fördjupad kunskap om hur
utvecklingsprojekt eller program formuleras, genomförs och utvärderas,
• visa omfattande teoretisk och praktisk förståelse för centrala begrepp inom
internationellt utvecklingsarbete,
• visa praktisk förståelse för begränsningar och möjligheter med olika verktyg och
metoder som används för att genomföra utvecklingsprojekt, t.ex. LFA (logical
framework analysis), organisationsanalys osv.,
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Färdighet och förmåga
• visa praktisk erfarenhet av strategisk planering vari ingår att genomföra
problemanalys och intressentanalys samt identifiera de resultat, produkter,
verksamheter och indikatorer som krävs för att uppnå de fastställda strategiska
målen,
• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att självständigt bedöma hur utvecklingskapacitet påverkar individer,
grupper, organisationer, institutioner och samhällen utifrån praktisk erfarenhet av
den organisation studenten genomför kursen vid, samt
• visa förmåga att självständigt avgöra hur steget ska tas från utvecklingssamarbete
till insamling av primärdata på fältet.

Kursens innehåll
Kursen är fältbaserad och ger studenten möjlighet att tillämpa kunskaper från det
första året på utbildningen genom praktik på en organisation som med fördel kan
vara förlagd i ett utvecklingsland. Det åligger studenten att identifiera och kontakta
en lämplig organisation. Studenter som inte kan genomföra kursen i ett
utvecklingsland kan välja en organisation som arbetar med internationella
utvecklingsfrågor i ett utvecklat land.
I början på kursen ska studenten bearbeta det samförståndsavtal som skrivits mellan
studenten och värdorganisationen och redovisa hur arbetet under de första veckorna
fortskridit i förhållande till avtalet. Studenten ska också, i enlighet med
samförståndsavtalet, också genomföra praktik på värdorganisationen.
Parallellt med det ordinarie arbetet vid värdorganisationen ska studenten utvärdera ett
specifikt projekt som organisationen genomfört eller finansierat. Uppgiften genomförs
individuellt eller i grupp. Utvärderingen ska framför allt fokusera på projektets
relevans, effektivitet, resultat och hållbarhet. Uppgiften utgår från det ovan beskrivna
samförståndsavtalet. De arbetsuppgifter som beskrivs för kursen ska kopplas till de
teoretiska färdigheter som inhämtats under tidigare genomförda kurser. Studenten
kan välja en av tre uppgifter:
1: Projektutvärdering
2: Kapacitets- eller organisationsanalys
3: Strategisk planering

Kursens genomförande
Kursen är fältbaserad och kräver att studenten genomför studierna inom en
organisation som arbetar med utvecklingssamarbete.
I kursen genomförs studier vid en värdorganisation. Med tanke på att organisationer
kan vara mycket olika i storlek, operativa funktioner och miljö är det nödvändigt att
studiernas karaktär anpassas efter organisationen i fråga. För att skaffa sig kunskap
om värdorganisationen ska studenten inom ramen för verksamheten genomföra
kvalificerade utredande uppgifter som ska gagna både studenten och
värdorganisationen.
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Praktiken ska omfatta 15 veckors arbete på heltid, inklusive tid för att genomföra de
examinationsuppgifter som ingår i kursen.
Efter att studenten genomfört praktik enligt överenskommelse ska handledare på
pratikplatsen skriftligt bekräfta detta till kontaktperson på lärosätet.

Kursens examination
Kursen examineras på följande sätt:
1. Ett reviderat samförståndsavtal mellan en eller flera studenter och organisationen
för fältarbetet,
2. En skriftlig projektutvärderingsrapport/kapacitets- eller
organisationsanalys/rapport om genomförd strategisk planering,
3. En skriftlig bekräftelse från värdorganisationen om genomförd praktik.
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle under året (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att
kursen genomgått en större förändring eller upphört erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med gällande kursplan.
Om en student underkänns på praktikmomentet, ges studenten ytterligare ett tillfälle
att genomföra praktiken. Hela praktikperioden måste göras om och det är studentens
eget ansvar att finna en ny praktikplats.
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.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för
kursen.
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs registrering på masterprogrammet International
Development and Management (120 högskolepoäng) och fullgjorda kursfordringar på
kurserna International Development Perspectives (MIDA11, 15 ECTS), Development
Studies: Theory of Science and Methods (MIDM12,15 ECTS), Development Studies:
Global Health (MIDA13, 7,5 ECTS), Development Studies: Rural and Urban
Development and Livelihoods (MIDM45, 7,5 ECTS), och Development Studies:
Sustainable Development and Natural Resource Management (MIDA24, 7,5 ECTS),
eller motsvarande.
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Övrigt
Det är studentens eget ansvar att hitta en lämplig organisation för praktiken och att
finansiera resor, bostad etc. Ett särskilt avtal mellan institutionen och
värdorganisationen ska vara undertecknat av företrädare för programmet och
företrädare för praktikorganisation innan praktiken kan påbörjas.
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Prov/moment för kursen MIDM58, Utvecklingsstudier: Fältbaserad
management
Gäller från H19
1901 Samförståndsavtal, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1902 Tillämpade metod, 22,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1903 Praktik, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

