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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-11-16 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Behörig är den som utses av sin arbetsgivare att följa utbildningen.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna
- förklara processorienteringens grunder och avsedda effekter,
- bedriva processorienterad verksamhetsutveckling,
- bedriva processledning med reflektion kring möjligheter och utmaningar och
- använda, värdera och vidareutveckla metoder i processledning.

Innehåll
Kursen behandlar processorienterad verksamhetsutveckling med fokus på processledning. I möte
mellan teoretiska grunder och egna arbetsuppgifter eller fiktiva case utvecklar deltagaren sin förmåga
att leda arbetet med att utveckla, följa upp och driva förbättringar i verksamhetsprocesser och
informationssystem. Efter avslutad kurs ska deltagaren ha förvärvat kunskaper om att utveckla och
leda verksamhet med en processorienterad ansats.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom två individuella inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras
vid workshops (fysiskt eller digitalt).



Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen överlappar delvis med kursen ISGA16 Processorientering i praktiken 7.5 hp.
Det innebär att båda kurserna inte kan ingå i samma examen.
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