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Lokal examensordning för Försvarshögskolan
avseende examen inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Denna lokala examensordning träder i kraft 2018-03-15 och ersätter den tidigare
lokala examensordningen vid Försvarshögskolan, diarienummer Ö 167/2016.

1. Bestämmelser
1.1 Nationella bestämmelser
Bestämmelser om examina återfinns i 6 kap. högskoleförordningen (HF) (1993:100).
I förordningen för Försvarshögskolan (2007:1164) finns det bestämmelser om de
examina som får utfärdas vid Försvarshögskolan.
En student1 som uppfyller fordringarna för en examen ska på begäran få
examensbevis av högskolan (HF 6 kap 9 §).
Om ett examensbevis ska avse utbildning vid mer än en högskola, ska beviset
utfärdas av den högskola där studenten har slutfört sin utbildning. Detta gäller dock
inte om de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något
annat (HF 6 kap 11§).
Till examensbeviset ska det bifogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess
plats i utbildningssystemet (6 kap 10a §). Bilagan, som benämns Diploma
Supplement, är skriven på engelska och bifogas alla examensbevis.

1

Med student avses enligt högskoleförordningen 1 kap 4 § den som är antagen till och bedriver
högskoleutbildning.
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1.2 Lokala bestämmelser vid Försvarshögskolan
För samtliga examina som utfärdas vid Försvarshögskolan gäller att minst en kurs
ska ha examinerats med godkänt resultat vid Försvarshögskolan.
Vid Försvarshögskolan utfärdas examina på grundnivå och avancerad nivå. På
grundnivå utfärdas högskoleexamen och kandidatexamen (generella examina) samt
officersexamen (yrkesexamina). På avancerad nivå utfärdas magisterexamen (60 hp)
och masterexamen (120 hp)
Överlappande kurser, det vill säga kurser med ett likvärdigt innehåll, får inte
tillsammans ingå i en examen. När överlappande kurser ingår i examen reduceras
totalsumman, det vill säga de överlappande kursernas poäng tas bara med en gång.
Kurser som redan ingår i en examen på grundnivå kan inte åberopas i en examen
med samma efterled på avancerad nivå.
Två eller flera examina på grundnivå kan utfärdas endast om samtliga examenskrav i
respektive område uppfylls, och separata examensarbeten utförs.
Två eller flera magisterexamen kan utfärdas endast om samtliga examenskrav i
respektive område uppfylls, och separata examensarbeten utförs.
Examensbeviset är en originalhandling som utfärdas en gång.
I examensbeviset anges godkända kurser, högskolepoäng, betyg, betygsskala, datum
samt eventuellt tillgodoräknande.
Kurser som bedrivits på annan högskola än Försvarshögskolan markeras i
examensbeviset.
Examensbevis utfärdas av rektor eller av den som rätten delegerats till.
Som examensdatum gäller det datumet då examen utfärdas.
Behörighet till utbildning garanterar inte att kursfordringarna för examina vid
Försvarshögskolan är uppfyllda, och att en examen kan utfärdas.
Examensbeviset är tvåspråkigt, vilket betyder att bevisets innehåll återges på både
svenska och engelska.
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Till samtliga utfärdade examensbevis bifogas en bilaga på engelska, ett Diploma
Supplement. Examensbilagan innehåller information om den utbildning som lett
fram till en examen och en beskrivning av det svenska högskolesystemet. Avsikten är
att göra det lättare för den som studerat vid högskola att flytta mellan olika länder i
Europa för studier eller arbete. Diploma Supplement utfärdas av
examenshandläggaren.
Ändring av innehållet i examensbeviset efter det har utfärdats kan endast ske i
enlighet med Försvarshögskolans riktlinjer för hanteringen av begäran om nytt
examensbevis, särskild prövning (Ö 712/2012).

2. Överklagande
Student som fått avslag på sin begäran om att få examensbevis har rätt att överklaga
detta beslut till Överklagandenämnden för högskolan (HF 12 kap 2 §).
Överklagandet ställs till Överklagandenämnden för högskolan men lämnas till
högskolan inom tre veckor från det att klaganden fick del av beslutet. Hänvisning om
möjlighet att överklaga ska bifogas beslut om avslag. Det ska tydligt framgå vart
överklagandet ska sändas och inom vilken tid det ska ha inkommit.
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3. Generella examina på grundnivå
3.1 Högskoleexamen
Higher Education Diploma
3.1.1 Enligt förordningen för Försvarshögskolan (2007:1164)
Omfattning
Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120
högskolepoäng med viss inriktning som Försvarshögskolan själv bestämmer.
Kunskap och förståelse
För högskoleexamen ska studenten
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet)
för utbildningen, inbegriper kännedom om områdets vetenskapliga grund och
kunskap om några tillämpliga metoder inom området.
Färdighet och förmåga
För högskoleexamen ska studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att
formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för
utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter
inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen ska studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom
huvudområdet för utbildningen.
Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.
Övrigt
För högskoleexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som
Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
3.1.2 Lokala regler vid Försvarshögskolan
-

För högskoleexamen krävs studier om 60 högskolepoäng inom ett
huvudområde.
Ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng krävs.
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3.2. Kandidatexamen
Degree of Bachelor
3.2.1 Enligt förordningen för Försvarshögskolan (2007:1164)
Omfattning
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180
högskolepoäng med viss inriktning som Försvarshögskolan bestämmer, varav minst
90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för utbildningen.
Mål
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom
området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella
forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom
huvudområdet för utbildningen.

8 (19)
Datum

FHS beteckning

2018-06-27

Ö 412/2018

Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som
Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
3.2.2 Lokala regler vid Försvarshögskolan
Filosofie kandidatexamen i historia med inriktning mot militärhistoria
Degree of Bachelor of Arts in History, with specialisation in Military History
-

90 högskolepoäng inom huvudområdet med successiv fördjupning
90 högskolepoäng inom annat ämnesområde. Av dessa 90 högskolepoäng bör
60 högskolepoäng utgöras av 2 kurser omfattande 30 högskolepoäng vardera
eller motsvarande. Kvarvarande 30 högskolepoäng kan utgöras av flera
kortare kurser

Filosofie kandidatexamen i krigsvetenskap
Degree of Bachelor of Science in War Studies
-

90 högskolepoäng inom huvudområdet med successiv fördjupning
90 högskolepoäng inom andra ämnesområden

Filosofie kandidatexamen i ledarskap under påfrestande förhållanden
Degree of Bachelor of Science in Leadership in Demanding Situations
-

90 högskolepoäng inom huvudområdet med successiv fördjupning
90 högskolepoäng inom det övriga humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnesområdet. Av dessa 90 högskolepoäng bör 60 högskolepoäng utgöras av
2 kurser omfattande 30 högskolepoäng vardera eller motsvarande.
Kvarvarande 30 högskolepoäng kan utgöras av flera kortare kurser.

Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap
Degree of Bachelor of Science in Political Science
-

90 högskolepoäng inom huvudområdet med successiv fördjupning
90 högskolepoäng utgörs av studier inom ett eller flera ämnesområden. Av
dessa 90 högskolepoäng bör 60 högskolepoäng utgöras av 2 kurser
omfattande 30 högskolepoäng vardera eller motsvarande. Kvarvarande 30
högskolepoäng kan utgöras av flera kortare kurser.
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Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och
säkerhet
Degree of Bachelor of Science in Political Science: Security Studies
-

90 högskolepoäng inom huvudområdet med successiv fördjupning
90 högskolepoäng inom ett eller flera ämnesområden. Av dessa 90
högskolepoäng bör 60 högskolepoäng utgöras av 2 kurser omfattande 30
högskolepoäng vardera eller motsvarande. Kvarvarande 30 högskolepoäng
kan utgöras av flera kortare kurser.

Filosofie kandidatexamen i juridik med inriktning folkrätt
Degree of Bachelor of Science in International Law
-

90 högskolepoäng inom huvudområdet med successiv fördjupning
90 högskolepoäng inom ett eller flera ämnesområden. Av dessa 90
högskolepoäng bör 60 högskolepoäng utgöras av 2 kurser omfattande 30
högskolepoäng vardera eller motsvarande. Kvarvarande 30 högskolepoäng
kan utgöras av flera kortare kurser.
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4. Yrkesexamina på grundnivå
4.1 Officersexamen
Degree of Bachelor of Science in Military Studies
4.1.1 Enligt förordningen för Försvarshögskolan (2007:1164)
Omfattning
Officersexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180
högskolepoäng.
Mål
För officersexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att
självständigt arbeta som officer.
Kunskap och förståelse
För officersexamen ska studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet och
kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om
sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för
yrkesutövningen,
– visa sådant brett kunnande i militära ämnen som krävs för att i en ledande
befattning ansvara för personal och materiel i militära operationer,
– visa förståelse för mekanismer och interaktion i militära konflikter längs hela
skalan av konflikter,
– visa kunskap om krishantering i påfrestande situationer för samhället, och
– visa kunskap om såväl nationella som internationella relevanta författningar och
regelverk.
Färdighet och förmåga
För officersexamen ska studenten
– visa förmåga att med en helhetssyn planera, leda och med adekvata metoder
genomföra uppgifter inom givna ramar,
– visa förmåga att utbilda, informera och stödja olika grupper,
– visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser
och frågeställningar utifrån uppgiftens, individens och gruppens behov,
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt granska, bedöma och använda relevant
information,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan med grupper med olika
sammansättningar, och
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar med olika
grupper.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
För officersexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till säkerhetsmässigt tänkande i olika situationer,
– visa förmåga att inom yrkesutövningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av
de mänskliga rättigheterna,
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet militära, sociala och ekonomiska
aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande
utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För officersexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
Övrigt
För officersexamen ska också de preciserade krav gälla som Försvarshögskolan
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
4.1.2 Lokala regler vid Försvarshögskolan
Enligt utbildningsplan för respektive inriktning.
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5. Generella examina på avancerad nivå
5.1 Magisterexamen
Degree of Master of Science (60 credits)
5.1.1 Enligt förordningen för Försvarshögskolan (2007:1164)
Omfattning
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60
högskolepoäng med viss inriktning som Försvarshögskolan bestämmer, varav minst
30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet)
för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig
kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande
utländsk examen.
Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till
utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta
gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra
stycket högskoleförordningen (1993:100) på grund av att examensbevis inte hunnit
utfärdas.
Mål
Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl
överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten
– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna
tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog
med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för
sin kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom
huvudområdet för utbildningen.
Övrigt
För magisterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som
Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
5.1.2 Lokala regler vid Försvarshögskolan
Filosofie magisterexamen i krigsvetenskap
Degree of Master of Science (60 credits) in War Studies
-

Varav minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet med successiv
fördjupning
Därutöver kan högst 15 högskolepoäng utgöras av kurser på grundnivå.

Filosofie magisterexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och
säkerhet
Degree of Master of Science (60 credits) in Political Science: Security Studies
-

Varav minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet med successiv
fördjupning
Därutöver kan högst 15 högskolepoäng utgöras av kurser på grundnivå.

14 (19)
Datum

FHS beteckning

2018-06-27

Ö 412/2018

5.2 Masterexamen
Degree of Master of Science (120 credits)
5.2.1 Enligt förordningen för Försvarshögskolan (2007:1164)
Omfattning
Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120
högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst
60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet)
för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig
kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande
utländsk examen.
Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till
utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta
gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra
stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.
Mål
Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl
brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar
av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera,
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med
begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt
att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten
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- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt
om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för
sin kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom
huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30
högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett
självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom
huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.
Övrigt
För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
5.2.2 Lokala regler vid Försvarshögskolan
Filosofie masterexamen i krigsvetenskap
Degree of Master of Science (120 credits) in War Studies
-

Varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet med successiv
fördjupning
Därutöver kan högst 15 högskolepoäng utgöras av kurser på grundnivå.

Filosofie masterexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och
säkerhet
Degree of Master of Science (120 credits) in Political Science: Security Studies
-

Varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet med successiv
fördjupning
Därutöver kan högst 15 högskolepoäng utgöras av kurser på grundnivå.
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6. Generella examina på forskarnivå
6.1 Licentiatexamen
Degree of Licentiate
6.1.1 Enligt förordning för Försvarshögskolan (2007:1164)
Omfattning
Licentiatexamen uppnås antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om
minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå,
eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en
utbildning som skall avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en
sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan.
Mål
Kunskap och förståelse
För licentiatexamen ska doktoranden
- visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell
specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i
vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i
synnerhet.
Färdighet och förmåga
För licentiatexamen ska doktoranden
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig
noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata
metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter
inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att
utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och
utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För licentiatexamen ska doktoranden
- visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för
sin kunskapsutveckling.
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Vetenskaplig uppsats
För licentiatexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60
högskolepoäng godkänd.
Övrigt
För licentiatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
6.1.2 Lokala regler vid Försvarshögskolan
Lokala regler för generella examina på forskarnivå vid Försvarshögskolan utöver de
nationella examensbeskrivningar som återfinns i bilaga till Förordning för
Försvarshögskolan (2007:1164).
Licentiatexamen i krigsvetenskap
Degree of Licentiate in War Studies
-

Kunskapskrav för licentiatexamen ska vara uppfyllda enligt den allmänna
studieplanen som doktoranden är antagen till.

Licentiatexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Degree of Licentiate in Security Studies
-

Kunskapskrav för licentiatexamen ska vara uppfyllda enligt den allmänna
studieplanen som doktoranden är antagen till.
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6.2 Doktorsexamen
Degree of Doctor
6.2.1 Enligt förordning för Försvarshögskolan (2007:1164)
Omfattning

Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240
högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå.
Mål
Kunskap och förståelse
För doktorsexamen ska doktoranden
- visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt
djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och
- visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika
forskningsområdets metoder i synnerhet.
Färdighet och förmåga
För doktorsexamen ska doktoranden
- visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk
granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet
identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder
bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att
granska och värdera sådant arbete,
- med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till
kunskapsutvecklingen,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i
dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt,
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och
- visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja
andras lärande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För doktorsexamen ska doktoranden
- visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra
forskningsetiska bedömningar, och
- visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar för hur den används.
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Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling)
För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling
(doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd.
Övrigt
För doktorsexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
6.2.2 Lokala regler vid Försvarshögskolan
Lokala regler för generella examina på forskarnivå vid Försvarshögskolan utöver de
nationella examensbeskrivningar som återfinns i bilaga till Förordning för
Försvarshögskolan (2007:1164).
Doktorsexamen i krigsvetenskap
Degree of Doctor in War Studies
-

Kunskapskrav för doktorsexamen ska vara uppfyllda enligt den allmänna
studieplanen som doktoranden är antagen till.

Doktorsexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Degree of Doctor in Security Studies
-

Kunskapskrav för doktorsexamen ska vara uppfyllda enligt den allmänna
studieplanen som doktoranden är antagen till.

