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Seminariebeskrivning för  

Projektcoachning (Hbg) 
- ingår i konceptet coachHing 
Gäller för: Läsåret 2018/19 
Beslutad av: Studentservice vid Lunds Tekniska Högskola 
Beslutsdatum: 2018-06-21 

Allmänna uppgifter 
Huvudområde: Vägledning och coachning för studenter vid Lunds Tekniska Högskola 
Obligatorisk för: Årskurs 1 på högskoleingenjörsutbildningen i Elektroteknik med 
automation, ingår som obligatoriskt moment i kursen EEIA01 Elektroteknik, introduktions-
kurs. Årskurs 3 på högskoleingenjörsutbildningen i Datateknik, ingår som moment i kursen 
MAMF40 Projekt åk 3 
Valfri för: Årskurs 3 på högskoleingenjörsutbildningarna i Byggteknik med Arkitektur i 
kurserna VBEF25 Byggprojektledning/VBEF40 Byggstyrning samt Elektroteknik med 
automationsteknik i kursen EIEF25 Projekt i Automation. Även valfri för alla högskole-
ingenjörsprogram som ett moment inom examensarbetet. 
Undervisningsspråk: Projektcoachningen ges på svenska 

Syfte 
Att ge studenten stöd och verktyg i projektarbetet för att kunna driva projektet framåt 

Mål 
Efter projektcoachningen ska studenten: 

• Ha fått verktyg för att planera och se målet för sitt projektarbete 
• Ha fått insikt om det egna ansvaret i gruppens arbete 
• Ha fått förståelse för vad som krävs för att bli godkänd i kursen 

Innehåll 
Projektcoachningen är anpassad efter gruppens gemensamma mål.  

Genomförande:  
Åk 1: Projektcoachningen omfattar ett tillfälle på 45 minuter. Projektgrupperna består av 3-4 
studenter. Gruppens gemensamma mål är satt från början: att alla ska kunna bli godkända för 
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sin insats i gruppens arbete genom gruppintyg från övriga medlemmar. 
Åk 3 projektkurser: Projektcoachningen omfattar ett tillfälle på 1,5-2 timmar. 
Projektgrupperna består av 2-8 studenter. Gruppens gemensamma mål ska ha meddelats i 
förväg och ska vara kopplat till projektet.  
Åk 3 examensarbete: Projektcoachningen omfattar ett tillfälle på 1,5-2 timmar. 
Projektgrupperna består av 2 studenter, i undantagsfall en student. Gruppens gemensamma 
mål ska ha meddelats i förväg och ska vara kopplat till examensarbetet. 

Uppföljning: Ytterligare coachtillfälle kan bokas in. 

Examination 
Obligatorisk närvaro i kurserna EEIA01 och MAMF40. För godkänt krävs aktivt deltagande 
på projektcoachningen. 

Litteratur 
• Utdelat material 

Kontaktinformation och övrigt 
Ansvariga för projektcoachningen: Utbildningssamordnarna på högskoleingenjörs-
programmen på LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 
Hemsida: www.hbg.lth.se/student/coachning/ 
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