
KURSPLAN

Kurskod: APM600

Avancerad projektmetodik, 7,5 hp
Advanced Project Methodology, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2015-12-17
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H16
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska de studerande kunna visa
Kunskap och förståelse för:
• projektarbete, projektarbetsformen och projektmetodik
• ledarskap, gruppdynamik och konflikthantering
• riskanalys och riskhantering

Färdighet och förmåga att:
• kunna planera, genomföra och följa upp ett projekt i olika etapper och aktiviteter 

samt att kunna använda ett projekthanteringssystem för detta ändamål
• kunna analysera och problematisera projektarbetets upplägg och genomförande

Värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• organisation av projekt med hänsyn till uppdragsgivarens respektive styrgruppens 

roller
• etiska frågeställningar i relation till projektarbetets organisation, process och 

projektarbetets syfte

Behörighetskrav
Kandidatexamen i informatik eller motsvarande. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination på kursen består av individuella moment i form av en muntlig presentation 
samt en skriftlig redovisning av ett projektarbete inom IT-området vid ett slutseminarium.

Kursens innehåll
Kursen behandlar rollen som projektledare. Olika moment som ingår i arbetet som 
projektledare tränas. Metoder för certifiering av projektledare belyses och i kursen tränar 
man att arbeta efter en strukturerad projektledningsmetod.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Engelska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
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Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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