Kvalitetsledelse og prosjektledelse – 5 studiepoeng
Undervisingsopplegg: Forelesingar, case og presentasjon av gruppearbeid.
Nøkkelinformasjon:
•
•
•

Digital undervising via Teams/Zoom
Fem samlingar på 3 timar ein dag per veke. 17:00-20:00
Eigenstudie 50 timar

Samling 1
Innføring

Samling 2
Kvalitetsstyring

• Organisering av ei
bedrift
• Organisering av eit
prosjekt
• Kvalitetsstyring i
bedrifta og i
prosjektet

• Kvalitetssystemets
organisering
• Kvalitetssystemet
del for del

Samling 3
Prosjektstyring

• Oppbygging av eit
prosjekt
• Prosjektets
bestandeler og
fasar

Samling 4
Prosjekt- og
kvalitetsstyring i
praksis
• Prosjekthandboka:
o Kvalitetsstyring
o HMS-styring
o Prosjektstyring
• Oppsummering
• Heime-eksamen

Samling 5
Prosjekt- og
kvalitetsstyring i
praksis «detaljer»:
•
•
•
•
•
•

Risikostyring
Endringsstyring
Dokumentkontroll
Kommunikasjon
Etikk og moral
«...og litt til»

Målgruppe: Tilsette, permitterte og arbeidsledige innan maskin, bygg, anlegg og elektro
Opptakskrav: Kurset er for alle som har fagbrev innan maskin, bygg, anlegg og elektro
Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetans e, sjå NOKUT:
Realkompetansevurdering på fagskolene.

Meld deg på kurset her
NB! Vel studiestad Førde

Kontaktinformasjon:
Faglege spørsmål: Kjetil Sunde mob. 456 66 362.
Spørsmål om gjennomføring, påmelding o.l.: Soldis Årseth mob. 936 30 757.

BIM 1

Tema

5 stp.

Kvalitetsledelse og prosjektledelse

Læringsutbytte (LUB)
Kunnskaper
Studenten:
•
•
•
•
•
•

Forstår grunnorganiseringa av ei bedrift som leverer prosjekt
Kjenner prosjektets organisering og strukturering
Kjenner metodikken bak aktivitetsnedbryting (WBS)
Kjenner prosjektets hovedfunksjonar, samt hensikt og (overordna) bruk av desse
Forstår formålet med og oppbygginga av bedriftas og prosjektets kvalitetssystem
Kjenner bedriftas og prosjektets viktigaste kvalitetsstyringsverktøy og aktivitetar

Ferdigheter
Studenten:
• Skal kunne organisere eit prosjekt
• Skal kunne leie eit prosjekt
• Skal kunne assistere prosjektleiar basert på denne kunnskapen og eigen spesialkompetanse
• Skal kunne organisere kvalitetsarbeidet i eit prosjekt
• Skal kunne leie kvalitetsarbeidet i eit prosjekt
• Skal kunne assistere kvalitetsleiar i bedrifta eller prosjektet
Generell kompetanse
Studenten:
• Kan ta på seg rolla som prosjektleiar
• Kan ta på seg rolla som kvalitetsleiar i eit prosjekt

•

Kan ta på seg andre sentrale roller i eit prosjekt, basert på underliggande spesialkompetanse

Læringsaktivitetar
•
•
•

Nettsamlingar i videokonferanse (Zoom-plattform)
Gruppearbeid mellom nettsamlingane
Eigenstudium og repetisjon av fagstoff som blir lagt ut på Teams

Fagressursar
Anbefalte lærebøker: Brustad & Jarle: Prosjektstyring / Andersen, Grude & Haug: Målrettet prosjektstyring
Anna fagstoff: ISO 9000: Kvalitetsstyring – standardsamling.
Arbeidskrav
•

Gruppeoppgåver mellom samlingane

•

Ei prosjektoppgåve

Vurdering
•

Mappevurdering av arbeidsmappe med gruppeoppgåver og prosjektoppgåve

Eksamen
•

Mappevurdering med obligatoriske gruppeoppgåver og prosjektoppgåve

•

Vurdering av godkjent / ikkje godkjent av faglærar og intern sensor

