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Kursplan
Kursens benämning: Europeisk säkerhet och krishantering

Engelsk benämning: European security and crisis management

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2PK058 (valbar kurs inom program) 2SS041 (fristående kurs)
Vårterminen 2019
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2018-06-19
Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL)
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Avancerad nivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till masterprogrammet i politik och krig eller till forskarutbildning i
statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet.
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
Successiv fördjupning
A1F, avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Kursen fokuserar på nya gränsöverskridande säkerhetshot såsom terrorism och
pandemier samt utmaningarna för europeisk säkerhet och krishantering. Den
syftar till att ge ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till säkerhets- och
krishanteringsbegreppen samt deras tillämpning i teori och europeisk praktik.
Kursen behandlar följande centrala problemområden: det vidgade
säkerhetsbegreppet, gränsöverskridande kris, mänsklig säkerhet och
genderperspektiv samt EU:s yttre och inre säkerhet. Den europeiska
säkerhetsstrukturens utveckling problematiseras i ljuset av andra regionala
erfarenheter. Kursen tar upp utmaningar och möjligheter för skapandet av EU:s
krishanteringskapaciteter. Uppmärksamhet riktas även mot hur enskilda EU-
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medlemsstater såsom Sverige påverkas av dagens europeiska säkerhetssamarbete
och unionens breddade krishanteringsförmåga.
Undervisningen sker i form av föreläsningar (ej obligatoriska) och seminarier
(obligatoriska) där de studerande förväntas bidra till den gemensamma inlärningen
genom inlägg i diskussioner och skriftliga bidrag.

Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• Kritiskt jämföra olika teoretiska perspektiv på europeisk säkerhet och
krishantering.
• Applicera skilda vetenskapliga metoder i syfte att analysera empiriska
frågor inom området.
• Värdera möjligheter och begränsningar för skapandet av EU:s säkerhet och
krishanteringskapaciteter.
• Kritiskt diskutera alternativa utvecklingsvägar för den europeiska
säkerhets- och krishanteringsstrukturen.
• Värdera och problematisera europeisk säkerhet och krishantering i
förhållande till etiska konsekvenser och utgångspunkter.

Kunskapskontroll och examination
Examination sker genom skriftliga seminarieuppgifter samt skriftlig hemtentamen
(essä). Aktivt deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Student som uteblir från mer än ett obligatoriskt moment kan ej bli godkänd på
kursen. Ett frånvarotillfälle ska ersättas av en (skriftlig eller muntlig) uppgift.
Student som ej är närvarande får delta i seminariet nästa gång kursen ges. Aktiv
närvaro vid slutseminariet är obligatorisk.
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.

Antal examinationstillfällen
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Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U) ges.
För betyget godkänt krävs godkänt på den skriftliga examinationsuppgiften. För
betyget väl godkänt krävs väl godkänt på den skriftliga examinationsuppgiften.
Betygskriterier redovisas i kursbeskrivning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se litteraturlista.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändras har
studenten rätt att två gånger per läsår under en tvåårsperiod examineras enligt
denna kursplan.
Övrigt
Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet i politik och krig.
Kursen ges på engelska.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs och ligger till grund för eventuella
förändringar av kursen.

