Samhällsvetenskapliga fakulteten

STVB14, Offentligt ledarskap, 15 högskolepoäng
Public Leadership, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2013-10-17 att
gälla från och med 2013-10-17, vårterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs på halvfart och kan inte ingå i ett huvudområde.
Kursen ges på svenska och är i sin helhet nätbaserad.
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgång kurs skall studenten

Kunskap och förståelse
visa förståelse för ledarskapets förutsättningar och karaktär i offentlig verksamhet.
visa kunskap om centrala frågeställningar, metoder och forskningsresultat i det
vetenskapliga studiet av offentligt ledarskap.

Färdighet och förmåga
visa förmåga att välja ut och använda relevanta analytiska redskap i egna
undersökningar av offentligt ledarskap.
visa förmåga att sammanställa och förmedla resultat av en inlärningsprocess i skriftlig
form inom givna tids- och utrymmesramar.
visa förmåga att utföra grundläggande informationssökningar samt visa kunskap om
enkel referenshantering.
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visa förmåga att ansvara för och planera sin egen arbets- och inlärningsprocess.
visa förmåga att samarbeta med andra i syfte att realisera gemensamma mål.

Kursens innehåll
Kursen behandlar ledarskap med särskild inriktning på politik och offentlig
förvaltning. Kursen omfattar två delkurser.
Delkurs 1

Ledarskap i politik och förvaltning (7,5 högskolepoäng)

Delkursen behandlar ledarskap och organisationsledning på olika nivåer inom främst
offentlig sektor. I delkursen presenteras och granskas en rad perspektiv som kan
anläggas på ledarskap. Bland teman som tas upp kan nämnas hur
ledarskapsforskningen har utvecklats historiskt, frågan om ledarens/individens
betydelse för organisationer, skillnaden mellan att utöva ledarskap i privata respektive
offentliga organisationer, forskningen kring kvinnligt ledarskap samt ledarskapets roll i
organisatoriska förändringsprocesser.
Delkurs 2

Skriftlig tillämpningsuppgift (7,5 högskolepoäng)

Delkursen innefattar ett projektarbete som genomförs på egen hand. Ämnet för
projektarbetet anknyter till något av de problemområden som behandlats under
kursen och väljs ut i samråd med examinator.

Kursens genomförande
All undervisning och kommunikation på kursen sker i elektronisk form. På kursens
hemsida presenteras litteraturkommentarer, läsanvisningar och arbetsuppgifter.
Kursdeltagarna löser fortlöpande uppgifter i anslutning till kurslitteraturen och lämnar
in sina lösningar skriftligen. Vid merparten av inlämningsuppgifterna arbetar
kursdeltagarna parvis.

Kursens examination
Delkurs 1 avslutas med ett skriftligt prov som tillsammans med inlämningsuppgifterna
ligger till grund för betygsättningen. Delkurs 2 examineras genom att kursdeltagarna
lämnar in sitt projektarbete samt genomför en skriftlig kamratgranskning av någon
annans arbete. I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov,
omprov och uppsamlingsprov.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. Högsta
betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke
godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten

3/ 4

visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Betyget på hel kurs bestäms genom en sammanvägning av betygen på de delkurser
som ingår i kursen. Betygen A-E omvandlas till numeriska värden som divideras med
antalet delkurser och avrundas enligt matematiska principer.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Övrigt
Kursen ersätter STVB12, Statsvetenskap: Offentligt ledarskap, 15 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen STVB14, Offentligt ledarskap
Gäller från H12
1201 Ledarskap i politik och förvaltning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1202 Skriftlig tillämpningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

