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Kursplan
Kursens benämning: Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Marin ledning
Engelsk benämning: Intermediate Course War Studies, Naval Command and
Control
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1OP430
HT 2015
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2015-06-11.
Militärvetenskapliga institutionen
Krigsvetenskap
Grundnivå
9 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Grundkurs Introduktion till krigsvetenskap, Grundkurs krigsvetenskap
Marintaktik teori, Grundkurs krigsvetenskap Översiktskurs Militärstrategi,
Grundkurs krigsvetenskap Marintaktik tillämpning, Fortsättningskurs
krigsvetenskap Metod, Fortsättningskurs krigsvetenskap Irreguljär krigföring och
Fortsättningskurs krigsvetenskap Uppsats.
Huvudområde
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning
G1F
Fördjupningsnivå
Fortsättningskurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper och färdigheter att
leda marina förband. Kursen innehåller grunder inom sambands-, stridslednings-,
telekrigs- och signalskyddstjänst.
Under kursen förekommer övningar i simulatorer för att studenterna skall ges
möjlighet tillämpa sina kunskaper och öva ledning av marina förband.
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Kursens lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• Förklara principer för taktisk indelning och ledning av marina förband.
• Identifiera krav på sambands-, stridslednings-, och telekrigstjänsten vid
ledning på lägre taktisk nivå.
• Diskutera metoder för taktikutveckling och aktuella utvecklingsfrågor
inom yt- och undervattensstridsdimensionerna.
Färdighet och förmåga
• Använda nationella och internationella reglementen och metodik för
sambands-, stridslednings- och telekrigstjänsten ombord.
• Utarbeta underlag för taktiskt bedömande och utforma koncept för stridsoch stödfunktioner.
Värderingsförmåga- och förhållningssätt
• Diskutera friktionernas inverkan vid marin ledning på förbandsnivå.
• Diskutera forskningsresultat och beprövad erfarenhet vid ledning av
marina förband och deras betydelse för yrkesutövningen.
Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, ett praktiskt prov och
en skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid obligatoriska övningar,
seminarier och ett mindre antal föreläsningar som kompletterar kurslitteraturen.
Antal examinationstillfällen:
Antalet examinationstillfällen är begränsade till två för praktiska examinationer av
praktiska och ekonomiska skäl. I övrigt ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygssättning sker enligt en tvågradig betygsskala: godkänd och underkänd.
För betyget godkänd på kursen krävs godkänt på respektive examination samt ett
aktivt deltagande under obligatoriska moment.
Examinator kan bestämma om komplettering för att betyget godkänd skall kunna
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 väsentligen ändrats har
studenten rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt
denna kursplan.
Övrigt
Kursen ges inom ramen för VFU Nautisk inriktning vid Officersprogrammet.
Viss del av undervisningen sker på engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.
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Bilaga 1. Kurslitteratur

Kursens benämning

Krigsvetenskap FK Marin ledning

Kurslitteratur

Försvarsmakten, TRM 1(A) 2010 (Försvarsmakten, Stockholm)
(kap 2 sektion 2 – 43 sidor, övrigt 10 sidor) 53 sidor.
Försvarsmakten, TRM AF:FS 2009 (Försvarsmakten,
Stockholm) (93 sidor).
Försvarsmakten, SbRM Ra1, 2003 (Försvarsmakten:
Stockholm)
Försvarsmakten, SbRM Ra2 (H), 2004 (Försvarsmakten:
Stockholm)
Försvarsmakten, TPM 6.0, Taktiska Procedurer för Marinen del
6.0, Samband. (Försvarsmakten: Stockholm) (ca 150 sidor ur
Ra1, Ra2, TPM 6.0).
Försvarsmakten, TPM 3.8, Taktiska Procedurer för Marinen del
3.8, Telekrig. (Försvarsmakten: Stockholm) (65 sidor).
Försvarsmakten, TPM 3.0, Taktiska Procedurer för Marinen del
3.0, Stridsledning. (Försvarsmakten: Stockholm) (25 sidor).
NATO, MTP-1(E) vol I, Maritime tactical instructions and
procedures (2010) (chapter 1 - 50 sidor, chapter 2 - 5 sidor) 55
sidor.
NATO, ATP 1(E) vol II, Allied maritime tactical signal and
maneuvering book (2008) (20 sidor).
NATO MPP 1 (C), Multinational Maritime voice reporting
procedures (2008 ) (15 sidor).
NATO ACP-125(F), Communications Instructions Radiotelephone Procedures (2001) (100 sidor).
NATO ACP-121(I), Communication Instructions General
(2010) (10 sidor).
NATO MCP 176, Naval and maritime air communications
instructions (2007) (10 sidor).
Därutöver tillkommer en mindre antal texter genom
kursansvarigs försorg.

Övriga hjälpmedel
Beslut

Bilagan är fastställd av ämnesrådet i Krigsvetenskap 2015-1014.

