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Behörighetskrav
Antagen till masterprogrammet i politik och krig. För fristående kurs: officersexamen eller kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp
i krigsvetenskap eller motsvarande.

Kursens huvudsakliga innehåll och upplägg
Kursen fokuserar på moderna exempel på det internationella samfundets ansträngningar att förebygga eller förhindra väpnade
konflikter. Dessa ansträngningar tar sig visserligen många uttryck som t.ex. försök att inleda förhandlingar och ekonomiska
sanktioner, men frågor om våldsanvändning (eller hot därom) för att hindra annan våldsanvändning ställs oftast på sin spets när
det gäller just militära interventioner. Kursen behandlar beslutsfattande om internationella operationer – insats, på både nationell
och internationell nivå (inkluderande beslut i olika internationella organisationer). Kursen berör även frågor om de
intervenerande förbandens sammansättning, uppgifter och effektivitet. Genom hela kursen problematiseras de etiska
dimensionerna av interventioner – alltifrån normer om skyldighet att skydda och den Westfaliska ordningen.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
kritiskt jämföra olika teorier om militära interventioner
självständigt identifiera olika utmaningar i internationella fredsfrämjande operationer
analysera beslutsfattande om insats, tillvägagångssätt och organisatoriskt lärande vid internationella fredsfrämjande
operationer
problematisera olika sätt att värdera internationella insatsers nytta och effektivitet
värdera argument om internationella fredsfrämjande operationer utifrån etiska överväganden

Undervisningsformer
Kursen genomförs genom föreläsningar, självstudier och seminarier.

Examination
Examination
Omfattning: 7.5 Högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Examination sker genom dels aktivt och konstruktivt deltagande under obligatoriska seminarier, dels genom en skriftlig
inlämningsuppgift.
Frånvaro från obligatoriska seminarier kan efter examinators beslut kompenseras genom inlämning av skriftlig
kompletteringsuppgift.
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Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska kunna uppnås. Sent inkomna examinationer
betygssätts inte om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger. Studenten har tre dagar för komplettering efter det
att kompletteringsuppgift meddelats, om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.

Betyg
Betygsättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyg väl godkänd (VG) på kursen krävs aktivt och konstruktivt deltagande vid obligatoriska moment och väl godkänt (VG) på
den skriftliga inlämningsuppgiften.
För betyget godkänd (G) krävs aktivt och konstruktivt deltagande vid obligatoriska moment och godkänt på den skriftliga
inlämningsuppgiften.
Betygskriterier redovisas i kursbeskrivningen.

Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.

Begränsningar avseende examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Övergångsbestämmelser
När kursen 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 som valbar kurs inom masterprogrammet i politik och krig och kan även ges som fristående kurs.
Kursen ges på engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella förändringar av
kursen.
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