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Kursplan
Kursens benämning: Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, Taktik tillämpning syntes
Engelsk benämning: Advanced Course War Studies, Applied Tactics Synthesis
Kurskod:
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Vårterminen 2018
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2018-02-26.
Militärvetenskapliga institutionen, MVI
Krigsvetenskap
Grundnivå
7,5 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
G2F, grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Fördjupningsnivå
Påbyggnadskurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursens övergripande syfte är att studenten ska visa förmåga att planera och
genomföra taktiska uppgifter på förbandsnivå med en operativ och strategisk förståelse i kris och krig. Detta kräver att studenten har förmåga att tillämpa och
syntetisera de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som de utvecklat under
tidigare kurser i samtliga i programmet ingående ämnen, inklusive operativ juridik,
för att självständigt och i grupp identifiera och lösa komplexa problem under
osäkerhet och tidspress. Särskild vikt läggs vid studentens förmåga att tillämpa uppdragstaktik vid ledning av förband.
Kursen inleds med att studenterna gemensamt analyserar en operativ uppgift och
sedan utarbetar taktiska planer för samtliga tre stridskraftslag som därefter ligger
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till grund för en fältövning/spel på förbandsnivå. Resultatet från övningen värderas
därefter ur ett personligt, taktiskt och gemensamt operativt perspektiv varvid studenten ska föreslå åtgärder för att öka och förbättra såväl egen förmåga, taktik som
uppträdande i förband.
Kursens lärandemål
Efter kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
-

Diskutera grunderna för genomförande av en gemensam operation.

Färdighet och förmåga
-

Planera, genomföra och utvärdera strid vid genomförande av operationer
på förbandsnivå.
Analysera och föreslå lösningar på samtida taktiska utmaningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-

Värdera egen kompetensutveckling och yrkesetik samt förmåga till
professionellt förhållningssätt.

Kunskapskontroll och examination
Examination sker genom aktivt och konstruktivt deltagande vid planering,
övning/spel och seminarier samt genom en kortare individuell skriftlig uppgift
med muntlig föredragning och en längre individuell skriftlig uppgift.
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa
examinationsformer för studenten.
Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är begränsade till två för den kortare skriftliga
uppgiften med muntlig föredragning av praktiska och ekonomiska skäl. I övrigt
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 aktivt och konstruktivt deltagande i
obligatoriska moment, dels godkänt på den muntliga föredragningen och den längre
skriftliga uppgiften samt väl godkänt på den kortare skriftliga uppgiften.
För betyget godkänd på kursen krävs dels aktivt och konstruktivt deltagande i
obligatoriska moment, dels godkänt på den muntliga föredragningen och de två
skriftliga uppgifterna.
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Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen ska
kunna uppnås.
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 läsår under en tvåårsperiod examineras enligt denna kursplan.
Övrigt
Kursen ges inom ramen för Officersprogrammet.
Kursen innehåller engelskspråkigt litteratur och viss undervisning kan genomföras
på engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

