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Kursplan
Kursens benämning: Krigsvetenskap med militärtekniskt perspektiv (T11)
Engelsk benämning: War Science with a Military-Technology perspective
Kurskod:
Gäller från:
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Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2HU073
VT 2017
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-03-23
Militärvetenskapliga Institutionen
Krigsvetenskap
Avancerad nivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till Högre stabsofficersutbildning med militärteknisk inriktning (HSUT), eller till Högre stabsofficersutbildning för Försvarsmaktsingenjörer (HSU-FM
Ing), eller till Militärteknisk påbyggnadsutbildning (MPU).
Huvudområde
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning
A1N
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Kursen omfattar operationskonst med fokus på den operativa ledningsnivån, där
även den militärstrategiska och taktiska ledningsnivån berörs.
Grundläggande utbildning genomförs i de metoder och processer som används vid
planering och genomförande av en gemensam operation, med kopplingar till
militärteknikämnet. Kursen innehåller en ledningsövning i en multinationell
kontext där deltagarna övar i olika roller/befattningar och ledningsnivåer.
Kursen bedrivs i övrigt med en blandning av grupparbeten, självstudier,
föreläsningar och seminarier.
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Kursens lärandemål
Efter kursen ska deltagaren kunna
Kunskap och förståelse
 beskriva olika operativa begrepp och deras inbördes sammanhang
 beskriva hur olika analysmetoder och militära problemställningar påverkar
planering och genomförande av en gemensam operation
Färdighet och förmåga:
 genomföra operativ analys som mynnar ut i en Mission Analysis Brief,
MAB
 självständigt och i samverkan med andra stabsmedlemmar lösa
kvalificerade uppgifter kopplade till ledning i en operativ och/eller taktisk
stab inom tilldelad tid
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 analysera gemensamma operationer ur ett militärtekniskt perspektiv.
Kunskapskontroll och examination
Lärandemålen examineras genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment , en
enskild muntlig tentamen och ett obligatoriskt seminarium.
Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är begränsat till två. Omexamination av
obligatoriska moment sker genom deltagande i motsvarande övningsverksamhet
vid annat tillfälle, alternativt under motsvarande omständigheter.
Betyg
Betygsättning sker genom en tvågradig betygsskala där G = Godkänd och U =
Underkänd.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen ska
kunna uppnås.
Betygskriterier
Betygskriterier presenteras senast vid kursstart.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Anges i bilaga 1.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt ändrats har
deltagaren rätt att en gång per år under en tvåårsperiod examineras enligt denna
kursplan.

3 (3)
Datum

2017-03-23

Övrigt
Kursen ges inom utbildningsprogrammen tillika uppdragsutbildningarna Högre
stabsofficersutbildning med militärteknisk inriktning (HSU-T), Högre stabsofficersutbildning för Försvarsmaktsingenjörer (HSU-FM Ing) och Militärteknisk påbyggnadsutbildning (MPU).
Kursen ges på svenska men kan delvis genomföras på engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

