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Kursplan
Kursens benämning: Grundkurs introduktion till krigsvetenskap
Engelsk benämning: Introductory Course in War Studies
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1OP400
HT 2016
Denna kursplan är fastställd 2015-06-24 och reviderad 2016-06-13 av
Forsknings- och utbildningsnämndens kursplaneutskott vid Försvarshögskolan.
Militärvetenskapliga institutionen, MVI
Krigsvetenskap
Grundnivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen:
Antagen till officersprogrammet.
Huvudområde:
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning:
G1N
Fördjupningsnivå:
Grundkurs
Kursens innehåll och upplägg:
Kursen syftar till att ge studenten introducerande kunskaper och förståelse rörande
profession, grundläggande militärteoriska begrepp och krigföringsformer samt
grundläggande vetenskapliga perspektiv och metoder. Fokus under kursen ligger
på att skapa en grundläggande förståelse för kraven på vetenskapligt förhållningssätt och metodik samt beprövad erfarenhet för att utveckla professionell militär
expertis.
Den pedagogiska idén bygger på introducerande föreläsningar, självstudier och
seminarier. I kursen ingår även integrerat undervisning i engelska.
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Kursens lärandemål:
Efter kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
-

Beskriva grundläggande militärteoretiska begrepp och koncept.
Beskriva grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv, begrepp och
metoder.

Färdighet och förmåga
-

Använda vetenskapligt förhållningssätt, metod och taktiska begrepp för att
granska och diskutera beskrivningar av taktik inom ramen för en
operation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-

Diskutera professionsbegreppet och dess koppling till grunden för
yrkesutövningen

Kunskapskontroll och examination:
Examinationen sker genom två skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid
de obligatoriska seminarierna samt genom en individuell skriftlig salstentamen.
Antal examinationstillfällen:
Inga begränsningar av antal examinationstillfällen.
Betyg:
Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänd, godkänd och
underkänd. På den skriftliga tentamen ges tregradigt betyg medan betyget på de
skriftliga inlämningsuppgifterna är godkänt eller underkänt.
För betyget väl godkänd på kursen krävs aktivt deltagande på obligatoriska seminarier, godkänt på de skriftliga inlämningsuppgifterna samt väl godkänt på den enskilda skriftliga tentamen.
För betyget godkänd på kursen krävs aktivt deltagande på obligatoriska seminarier,
godkänt på de skriftliga inlämningsuppgifterna samt godkänt på den enskilda
skriftliga tentamen.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen ska
uppnås.
Betygskriterier
Enligt kursbeskrivning
Kurslitteratur och övriga läromedel:
Enligt bilaga 1.
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Övergångsbestämmelser:
När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt ändrats har studenten
rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna
kursplan.
Övrigt:
Kursen har till del engelskspråkig litteratur och viss undervisning genomförs på
engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.
Kursen ges inom ramen för Officersprogrammet.

