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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Ma D, Fy B
Officersexamen eller motsvarande kunskaper om Försvarsmakten.
Särskild behörighet engelska A eller motsvarande samt fullföljd engelskakurs från stabsutbildningen eller
motsvarande
Delkurs 2 kräver 30 hp militärteknik på avancerad nivå inklusive Teori och metod i Militärteknik, 15hp
Huvudområde
Militärteknik
Successiv fördjupning
A1F
Fördjupningsnivå
D-nivå
Kursens innehåll och upplägg
Kursen består av två delar.
Delkurs 1 (3 hp) omfattar militärtekniska litteraturstudier med seminarier och underlagsframtagning på engelska.
Delkursen förbereder de studerande för delkurs 2.
Delkurs 2 (4,5 hp) utgörs av förberedelser, genomförande och efterarbeten vid en övning i militär stabstjänst, i
internationell kontext, med ett operativt scenario. Den har till huvudsakligt syfte att ytterligare belysa
interaktionen mellan teknik och militär verksamhet samt att befästa inhämtade kunskaper och färdigheter.
Kursens lärandemål
Efter delkurs 1 skall den studerande ha vidareutveckla vissa professionella färdigheter och därvid kunna:
• presentera sina resultat och slutsatser på ett effektivt sätt,
• granska och ge konstruktiv återkoppling på andras arbete.
• behärska internationellt vedertagen militärteknisk terminologi i tal och skrift
Efter delkurs 2 skall den studerande kunna:
1. Visa fördjupad förmåga i att med militärtekniskt perspektiv genomföra planering,
genomförande och utvärdering av militära operationer.
2. Leda mindre arbetsgrupper i engelskspråkig kontext och i stabsarbete som kräver specifik militärteknisk
förståelse
Kunskapskontroll och examination
Delkurs 1 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.
Kunskapskontroll och examination av delkurs 2 sker genom uppföljning av den studerandes deltagande i
stabsarbetet samt dennes bidrag till utarbetade stabshandlingar.

Betyg
Betyg ges i en tvågradig skala: godkänd (G) och underkänd (U).
Betygskriterier enligt bilaga 1
Examinator kan bestämma om komplettering för att betyget godkänd skall kunna uppnås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Särskilt framtaget och anpassat undervisningsmaterial med grund i kurslitteraturen för högre stabsutbildning med
militärteknisk inriktning samt utvalda delar av kurslitteraturen.
Försvarsmaktens gällande doktriner och metodbeskrivningar för aktuell övning.
Övergångsbestämmelser
Övrigt
Delkurs 1 genomförs parallellt med övriga kurser under de två första terminerna med i snitt två lektioner per
vecka.
Kursen ingår i den högre stabsofficersutbildningen med militärteknisk inriktning (HSU-T).
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella
förändringar av kursen.

Kursens benämning

Internationell stabstjänst med militärtekniskt perspektiv

Betygskriterier

För att erhålla betyget Godkänd (G) på kursen skall den
studerande:
- fått betyget godkänd på båda delkurserna.
Godkänd i delkurs 1 är den studerande som kan kommunicera
militärtekniska bedömanden vid underlagsframtagning i internationell
stabstjänst
Underkänd i delkurs 1 är den studerande som visat sådana skriftliga och
muntliga resultat att denne ofta misslyckats att framföra eller förstå en text
eller dialog på engelska i militärtekniska sammanhang. De felaktigheter eller
missförstånd som uppstår kan svårligen lösas upp.
Godkänd i delkurs 2 är den studerande som bestridit sin befattning i en större
stabsövning på taktisk eller operativ ledningsnivå med godkänt resultat och
som muntligen kunnat redogöra för sin roll, dess militärtekniska relevans
och kunnat visa på egna bidrag till utarbetade stabshandlingar.
Underkänd i delkurs 2 är den studerande som inte kunnat lösa de uppgifter
som ingått i tilldelad befattning på stabsövningen eller som inte muntligen
kunnat redogöra för sin roll och dess militärtekniska relevans på ett nöjaktigt
sätt eller som inte kunnat visa på egna bidrag till utarbetade stabshandlingar.
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