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Project Management Codes, Laws and Behaviour, 20 HVE credit points 

 

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande självständigt ska kunna initiera, planera och driva

projekt enligt gällande lagar och regler samt, med insikt om betydelsen av att respektera andras

värderingar, kunskaper och kompetens, skapa förutsättningar för ett bra kommunikationsklimat.
 

Läranderesultat 

Efter genomförd kurs ska den studerande:
 

Kunskaper

- ha fördjupad kunskap om och kunna redogöra för olika entreprenadformer och

ersättningsformer

- ha grundläggande kunskap om entreprenad-, fastighets- och hyresjuridik

- ha kunskap om och kunna redogöra för lagar och förordningar inom byggprocessen

- ha kunskap om upphandlingsprocessen och styrande lagar inom privat och offentlig sektor

- ha förståelse och kunna redogöra för vikten av god kommunikation och ledarskap inom projekt

- ha kunskap om konflikthantering.
 

Färdigheter

- ha kunskaper och grundläggande färdigheter i projektplanering, projektstyrning och

projektarbetsformens strukturer.
 

Kompetenser

- ha kompetens för att tillsammans med andra genomföra projekt och upphandling.
 

Innehåll 
- entreprenadjuridik och entreprenadformer
- lagstiftning och bestämmelser inom energi, miljö, hälsa, samhällsplanering och
upphandlingsprocessen
- projektplanering, projektstyrning och projektarbetets strukturer kopplat till bygg- och
fastighetsbranschen
- gruppdynamik och människors beteende
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- kommunikation externt och internt
 

Undervisningsformer 

Undervisning sker i form av föreläsningar, handledning/grupparbeten, seminarier och

företagsbesök.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/b/c med lägst betyget E (eller motsvarande

kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens

läranderesultat.

- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna

analysera och reflektera över lagar och förordningars påverkan på byggprocessen samt

projektarbetsformen och motivera sina ställningstaganden.
 

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Tentamen 10 yhp IG/G/VG

Seminarier 5 yhp IG/G

Inlämningsuppgifter 5 yhp IG/G
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