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Kursplan
Kursens benämning: Ledarskap och officersprofessionen för HSU T (T8)
Engelsk benämning: Leadership and the officer profession for HSU T (T8)
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2HU062
HT 2016
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2016-06-13.
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
Ledarskap
Avancerad nivå
6 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till programmet högre stabsofficersutbildning med teknisk inriktning
(HSU T).
Huvudområde
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Successiv fördjupning
A1N
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden innehåller psykologisk,
socialpsykologisk, sociologisk och pedagogisk teoribildning. Fokus under kursen
kommer att inriktas mot ledarskap och officersprofessionens särart utifrån ett
individ- chefs- och organisations-utvecklingsperspektiv. Kursen omfattar vidare
officeren utifrån ett samhällsperspektiv. Kursen genomförs i form av
föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. I kursens senare del genomförs en
syntes genom en resa till Auschwitz med syfte att bidra till individutveckling och
chefskap samt reflektera över etiska frågor kopplat till den militära professionen.
Kursens lärandemål
Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 beskriva och förklara psykologisk, social- och gruppsykologisk, sociologisk
och pedagogisk teori, forskning och tillämpning kopplat mot ledarskap
 beskriva och förklara teorier om civil-militära relationer
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Färdighet och förmåga
 identifiera egna styrkor och svagheter relaterat till att leda på olika högre
befälsnivåer
 analysera egna ledarskapet i syfte att utveckla organisationen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 värdera och utveckla det egna ledarskapet i syfte att utveckla organisationen
Kunskapskontroll och examination
Examination sker genom deltagande i obligatoriska seminarier, övningar och
förläsningar samt genom skriftliga uppgifter som seminariebehandlas.
Antal examinationstillfällen
Inga begränsningar av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betyg ges i tvågradig skala; Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga 1.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har deltagaren
rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna
kursplan.
Övrigt
Kursen ingår i uppdragsutbildningen Högre stabsofficersutbildning med teknisk
inriktning.
Kursen kan komma att ges helt eller delvis på engelska.
Under kursen ska de studerande delta aktivt i utbildningen i syfte att utveckla en
självständig kunskap, färdighet och förståelse samt bidra till andras lärande och
utveckling avseende den militära professionen.
Kursutvärdering genomförs efter avslutat kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

