Samhällsvetenskapliga fakulteten

SGEM23, Ekonomisk geografi: Urban och regional planering,
7,5 högskolepoäng
Geographies of Economies: Urban and Regional Planning, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för kulturgeografi och
ekonomisk geografi 2015-06-02 och senast reviderad 2017-05-30. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2017-09-15, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som obligatorisk kurs på masterprogrammet i samhällsgeografi (Master's
Programme in Human Geography, 120 högskolepoäng). Kursen ges även som
fristående kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Samhällsgeografi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten visa

Kunskap och förståelse
• fördjupad förståelse för kopplingarna mellan ny ekonomisk-geografisk
teoribildning om urban och regional dynamik och dess konsekvenser för
samhällsplanering,

Färdighet och förmåga
• förmåga att beskriva och kritiskt analysera samtidsutvecklingen inom urban och
regional planering och dess konsekvenser för hållbar utveckling,
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• förmåga att kommunicera hur olika sociala, ekonomiska och ekologiska processer
samspelar med urban och regional planering,
• förmåga att kommunicera vetenskapligt och följa kunskapsutvecklingen inom
ämnesområdet,
• förmåga att självständigt söka efter information inom kursens teman, kritiskt
analysera och värdera informationen och dess källor samt på ett verksamt sätt
kommunicera resultaten,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förmåga att identifiera och kritiskt ta ställning till förhärskande politiska metoder
för hållbar utveckling, förstå de teoretiska grundvalarna samt koppla dem till
diskussionen om urban och regional planering.

Kursens innehåll
Kursen är inriktad på urban och regional planering och hur dessa verksamheter kan
möta ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar på ett hållbart sätt. Teoretiska
perspektiv från framför allt ekonomisk geografi kopplas till utmaningarna och ställs i
relation till planeringspraxis i olika samhälleliga sammanhang. I synnerhet behandlas
de olika villkoren för centrala och perfiera regioner.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursioner. Föreläsningarna
ger en teoretisk introduktion till kursens ämnen och följs upp av seminarier där
studenterna uppmuntras att kritiskt reflektera över teoretiska förhållningssätt och att
relatera dem till verkliga händelser. Ett viktigt inslag för att koppla samman teori och
praktik är möten med samhällsplanerare i form av besök, gästföreläsningar och
exkursioner.
Deltagande i gästföreläsningar, seminarier och exkursioner är obligatoriskt om inte
särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment
erbjuds student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller
liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller
också studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett skriftligt hemprov samt obligatoriska
seminarieredovisningar.
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.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat
bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E har studenten visat ett tillräckligt
resultat. För betyget D har studenten visat ett tillfredsställande resultat. För betyget C
har studenten visat ett bra resultat. För betyget B har studenten visat ett mycket bra
resultat. För betyget A har studenten visat ett utmärkt resultat. För betyget
Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Kursbetyg avgörs av studentens resultat på hemprovet.
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen måste studenten ha minst 150 högskolepoäng vari det ingår ett
examensarbete för en kandidatexamen i samhällsgeografi eller motsvarande.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska som motsvarar Engelska 6/B
(avancerad) från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs med
utgångspunkt i nationella riktlinjer.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurs SGEM14, Samhällsgeografi:
Hållbarhetsaspekter i urban och regional planering, 15 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen SGEM23, Ekonomisk geografi: Urban och regional
planering
Gäller från V16
1501 Ekonomisk geografi: Urban och regional planering, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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