Samhällsvetenskapliga fakulteten

SMLA16, Kollektivtransporter, en integrerad service, 7,5
högskolepoäng
Public Transportation, an Integrated Service, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Food
Service Management och Logistics Service Management 2011-09-05 att gälla
från och med 2011-10-01, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs under tredje terminen inom
kandidatprogrammet Logistics Service Management.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

GXX, Grundnivå, kurs/er som inte kan
klassificeras

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten:
• visa grundläggande kunskap om kollektivtrafikens roll som en integrerad
transportservice, dess organisation och ekonomiska förutsättningar,
• kunna granska och analysera olika resenärsgruppers speciella
förutsättningar och behov,
• kunna beskriva kollektivtrafikens olika delsystem,
• kunna analysera sambanden mellan kollektivtrafik och bebyggelse,
• kunna specificera de krav som bör ställas på fordon och anläggningar i
kollektivtrafiken.
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Kursens innehåll
Syftet med kursen är att studenten skall kunna uppvisa grundläggande
kunskap om
kollektivtrafikens förutsättningar, villkor och grundbegrepp (standardfaktorer,
organisation, prissättning, efterfrågemodeller, driftberäkning). Studenten
tränas i
att planera undersökningar om kundkrav i kollektivtrafiken. Viktigt moment i
kursen är ett tillämpat projektarbete i Helsingborg med koppling mot H+. I
kursen
behandlas olika resenärsgruppers krav och behov vilket även inkluderar
genusperspektivet och grupper med speciella krav såsom barn, äldre och
personer
med funktionsnedsättning.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, fältstudier, seminarier och
studiebesök. Deltagande i gästföreläsningar, seminarier och studiebesök är
obligatoriskt.

Kursens examination
Kursen examineras genom presentation av projektarbete i grupp samt genom
individuellt skriftligt prov.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet
med då gällande kursplan.

Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som anges
för kursen.
För betyget väl godkänd krävs att lärandemålen är särskilt väl tillgodosedda.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen ska studenten ha fullgjort kursfordringar om minst 15
hp
inom programmets icke huvudområdeskurser.
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