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Beslutad i FHS styrelse 20121019

Försvarshögskolans utbildningsstrategi
Mål för Försvarshögskolan
Försvarshögskolan erbjuder professionsinriktad högre utbildning och forskning
med syfte att garantera sektorns långsiktiga kompetens och framtida återväxt för
samhällets säkerhet och skydd.
Mål för utbildningen
Försvarshögskolan ska erbjuda utbildningar inom ramen för officersprogrammet,
övrig högskoleutbildning inom skolans ämnen samt uppdragsutbildningar. Vid
Försvarshögskolan ska utbildning av officerare och professionella utövare inom
krishantering kombineras.
Utbildningen ska präglas av det unika att Försvarshögskolan utbildar chefer,
ledare, experter och forskare på alla nivåer som ska skapa kunskap om, förebygga
och leda när samhällen är i kris/krig. Detta kräver en tydlig koppling mellan teori
och praktik, inslag av tillämpning samt ökad integration mellan högskolans civila
och militära utbildningar.
Försvarshögskolans utbildning ska vara forskningsanknuten och bygga på
beprövad erfarenhet inom samhällets säkerhet, krishantering och krigföring.
Strategier för att nå målen
Säkerställa volym, kvalitet, kontinuitet och relevans i befintliga utbildningar
och därmed skapa eftertraktade utbildningar på grund och avancerad nivå
Försvarshögskolan ska erbjuda ett kritiskt förhållningssätt och en kreativ miljö,
där studenter erbjuds utbildningar med progression.
Under de närmaste åren prioriteras utbildningar med successiv fördjupning.
Försvarshögskolan ska därför utfärda ett ökat antal examina på kandidat- och
magisternivå.
Försvarshögskolan ska etablera ett attraktivt utbildningsprogram inom
statsvetenskap som bidrar till att öka och utveckla samhällets säkerhet och skydd.
Stärka det systematiska kvalitetsarbetet
All utbildning vid Försvarshögskolan ska hålla hög kvalitet. Ett kontinuerligt
kvalitetsarbete ska bedrivas för att säkerställa och utveckla kvaliteten i
utbildningen.
Internationell samverkan och ett internationellt perspektiv i utbildningen är viktiga
kvalitetsaspekter. Därför ska Försvarshögskolan etablera strategiska samarbeten
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med relevanta aktörer såsom andra lärosäten, myndigheter och institut såväl
nationellt som internationellt.
Utbildningarna vid Försvarshögskolan ska vara jämställdhetsintegrerade.
Försvarshögskolan har också ett särskilt ansvar att beakta resolution 1325 och
säkerställa ett genusperspektiv.
Etablera forskarutbildning i egen regi
En stark forskning och högkvalitativ utbildning förutsätter varandras samverkan.
FHS målsättning är att erhålla examensrätt på forskarutbildningsnivå.
Det övergripande medlet är att erhålla rättigheten att examinera på forskarnivå
inom ett för Försvarshögskolan gemensamt forskningsområde. Detta
utvecklingsarbete ska samla och mobilisera Försvarshögskolans kompetens över
nuvarande organisatoriska och ämnesmässiga gränser.

