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Kursplan
Kursens benämning: Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, Självständigt arbete
Engelsk benämning: Advanced Course War Studies, Independent thesis
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1OP415
HT 2015
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2015-06-11.
Militärvetenskapliga institutionen, MVI
Krigsvetenskap
Grundnivå
15 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen:
Grundkurs Introduktion till krigsvetenskap, Grundkurs krigsvetenskap Mark/Marin-/Lufttaktik teori, Grundkurs krigsvetenskap Översiktskurs Militärstrategi,
Grundkurs krigsvetenskap Mark-/Marin-/Lufttaktik tillämpning, Fortsättningskurs
krigsvetenskap Metod, Fortsättningskurs krigsvetenskap Irreguljär krigföring,
Fortsättningskurs krigsvetenskap Uppsats, Fortsättningskurs krigsvetenskap
Mark-/ Marin-/Lufttaktik tillämpning och Fortsättningskurs krigsvetenskap
Taktik/Funktionstaktik/Amfibietaktik/ Marin ledning.
Huvudområde:
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning:
G2E
Fördjupningsnivå:
Påbyggnadskurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursen består i att studenten genomför en egen vetenskaplig undersökning av
begränsat omfång. Kursen syftar till att öka studentens förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa
problem, att söka och värdera vetenskaplig kunskap, att följa kunskapsutvecklingen
och att utbyta kunskaper med personer utan specialkunskaper inom området.
Studenten formulerar med stöd av handledare självständigt ett vetenskapligt problem samt planlägger, genomför och försvarar en avgränsad vetenskaplig undersökning.
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Kursen består av handledning, seminarier och föreläsningar, där seminariet har en
särskild betydelse. Kursen avslutas med opposition av annans arbete samt försvar
av det egna arbetet vid ett avslutande examinerande seminarium.
Kursens lärandemål
Efter kursen förväntas studenten kunna:
Färdighet och förmåga
-

Självständigt urskilja och formulera krigsvetenskapliga problem.
Självständigt avgränsa, utforma och genomföra en mindre
forskningsuppgift med relevans för krigsvetenskaplig teori och
problemställning samt tillämpa vetenskaplig metod.
Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
vetenskapliga problem och lösningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-

Redogöra för forskningsetiska frågeställningar utifrån den metod som
studenten själv väljer för att lösa forskningsproblemet.
Värdera egna och andras undersökningsresultats betydelse för yrkesutövningen.

Kunskapskontroll och examination
Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, seminariebehandling av eget självständigt arbete samt opposition av annans självständiga
arbete. Det egna självständiga arbetet ska omfatta maximalt 12 000 ord (inkl. fotnoter, källförteckning etc.).
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänd, godkänd och
underkänd.
För betyget väl godkänd på kursen krävs dels väl godkänt på det självständiga
arbetet, dels aktivt deltagande vid seminarierna inklusive godkänd opposition på
annans självständiga arbete.
För betyget godkänd på kursen krävs dels godkänt på det självständiga arbetet, dels
aktivt deltagande vid seminarierna inklusive godkänd opposition på annans
självständiga arbete.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen skall
kunna uppnås.
Betygskriterier
Enligt kursbeskrivning.
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Kurslitteratur och övriga läromedel
Enligt bilaga 1.
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 ges inom ramen för Officersprogrammet.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

