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Kursplan
Kursens benämning:
Militärteknik Självständigt utrednings- och forskningsarbete på magisternivå (T6)
Engelsk benämning:
Thesis
Kurskod:
2HU046
Gäller från: HT 2014
Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens kursplaneutskott vid Försvarhögskolan 2014-05-23.
Institution: MVI
Ämne:
Militärteknik
Nivå:
Avancerad
Omfattning: 15 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Genomfört självständigt arbete på kandidatnivå (C-nivå) i militärteknik. Kurser i
militärteknik på avancerad nivå om minst 45 hp, inkluderande teori och metod.
Huvudområde
Militärteknik.
Successiv fördjupning
A1E
Fördjupningsnivå
Magisternivå
Kursens innehåll och upplägg
Syftet med kursen är att deltagarna ska genomföra ett självständigt arbete inom
ämnet militärteknik. Detta sker genom att den studerande självständigt planerar,
genomför och presenterar ett självständigt arbete på magisternivå (D-nivå). I
kursen ingår även att opponera på en annan studerandes självständiga arbete.
Kursen syftar därmed till att öva på hur praktisk forskning går till samt ger en
möjlighet att konstruera och besvara ett forskningsproblem utifrån forskningens
nuvarande ståndpunkt i ämnet. Undervisningen inom kursen sker i seminarieform
samt genom individuell handledning. Uppsatsens resultat ska medverka till att
föra kunskapsområdet och ämnet militärteknik framåt.
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Kursens lärandemål
Den studerande skall efter genomförd kurs kunna:
Färdighet och förmåga
Självständigt identifiera ett vetenskapligt problem och genomföra en
kvalificerad studie med stor teoretisk och metodologisk medvetenhet.
Presentera samt skriftligt och muntligt argumentera för valt tillvägagångssätt
och resultat.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Värdera andras vetenskapliga resultat.
Värdera egen förmåga och resultat samt identifiera behov av ytterligare
kunskap i ämnet.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras i obligatoriska seminarier genom framläggande och
seminariebehandling av eget självständigt arbete samt opposition av annans
självständiga arbete.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd skall kunna
uppnås. Alternativa examinationsformer kan förekomma för studenter i behov av
särskilt stöd.
Den studerande har rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger.
Begäran om byte av examinator ska vara skriftlig och ställas till Ämnesrådet i
Militärteknik.
Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.
Betyg
Betyg ges i en tregradig betygsskala:
VG (Väl Godkänd)
G (Godkänd)
U (Underkänd).
För opposition ges betyget G och U.
För betyget G på kursen krävs godkänt på det självständiga arbetet, betyget G på
opposition samt närvaro på de obligatoriska seminarierna.
För betyget VG på kursen krävs förutom kraven för G även att det självständiga
arbetet bedöms vara väl godkänt.
Betygskriterier enligt kursbeskrivning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteratur och övrigt referensmaterial väljs av den studerande i samråd med
handledare utifrån valt ämne.
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Övergångsbestämmelser
Studerande har rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras
enligt denna kursplan om kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt
ändrats.
Övrigt
Kursen ingår i Högre stabsofficersutbildning med militärteknisk inriktning (HSUT). Den kan även läsas fristående.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

