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Processinriktat arbete, 6 studiepoäng
Process oriented project, 6 credits
Behörighet
Behörig att påbörja kursen är den som antagits till Utbildning i Skydd mot
olyckor, 80 studiepoäng. För att vara behörig måste också minst 40 av 60
studiepoäng från kurserna; Yrkesroll i kommunalt säkerhets-, och
räddningsarbete samt olycksförebyggande arbete, Olyckans skeden, Risker
med farliga ämnen, Arbetsmiljö i teori och praktik, Kommunalt
säkerhetsarbete, Skadeplatsen samt Lärande i arbete (LIA) vara godkända.

Syfte
Syftet med kursen är att ge den studerande förutsättningar att utveckla en
fördjupad kunskap och kompetens inom ett för yrkesområdet relevant område,
liksom utveckla ett kritiskt förhållningssätt utifrån såväl metoder som normer.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:


använda en strukturerad metod



tillämpa grunderna i förvaltningsrätt och ärendehantering



tillämpa tillsynsprocessen



tillämpa olika sätt att söka, behandla och värdera information



planera, genomföra, redovisa och granska skriftliga arbeten av
utredande karaktär inom ett för yrkesrollen relevant område

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen innehåller olika typer av självständiga arbeten av utredande karaktär
utifrån ett för yrkesrollen relevant område. Arbetena kan omfatta såväl
praktiska som teoretiska perspektiv. Kursen innefattar också en grund i
vetenskapligt arbets-, och förhållningssätt. Utöver detta innehåller kursen även
grunderna i förvaltningsrätt och ärendehantering samt tillsynsprocessen.

Läromedel
Redovisas separat i läromedelslista.
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Examination och betygssättning
Kursen examineras genom tre examinerande moment som utgör ett samlat
bedömningsunderlag för kursen. Examinerande moment 1 och 3 genererar 1
studiepoäng vardera och examinerande moment 2 genererar 4 studiepoäng.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle ska
förnyad prövning anordnas i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle
dock senast inom 8 veckor, om inte särskilda skäl föreligger. Möjlighet till
omtentamen ges vid två tillfällen, därefter vid nästa ordinarie kurstillfälle.
På kursen ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt.

Godkänd 2019-06-19 av Cecilia Looström

