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Behörighetskrav
Officersexamen alternativt kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp som inkluderar minst 90 hp studier inom försvars- och
säkerhetsområdet, alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.

Kursens huvudsakliga innehåll och upplägg
Kursen behandlar juridikens roll i utvecklingen och användningen av nya och framväxande vapen, medel och metoder för
krigsföring och de regelverk som de regleras i. Kursen inleds med en introduktion till grundläggande principer inom krigets lagar
och i synnerhet de som styr utvecklingen av vapen. Kursen fortsätter sedan med en närmre studie av några nya och framväxande
tekniker, undersöker de frågor som de nya teknikerna för med sig, de särskilda utmaningarna med specifika tekniker och på vilka
sätt juridiken kan svara mot dessa utmaningar.

Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
identifiera och beskriva de grundläggande principerna inom folkrätten, inklusive internationell humanitär rätt, som är
relevanta vid utvecklingen och användningen av nya vapensystem.
förstå processen och orsaken till den rättsliga översynen av medel och metoder inom krigföring i det svenska samhället.
visa förståelse för den typ av rättsliga frågor som uppkommer i samband med ny och framväxande militärteknik och en
förmåga att identifiera frågorna som uppkommer i samband med vissa nya tekniker.

Undervisningsformer
Seminarier
Föreläsningar
Självstudier

Examination
Examination
Omfattning: 3.0 Högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Kursen examineras genom hemtentamen.

Betyg
Betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges på kursen.
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Betygskriterier redovisas senast vid kursstart.
Sent inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska kunna uppnås. Kompletteringsuppgift ska
inlämnas senast tre arbetsdagar efter att resultat och kompletteringsuppgift meddelats för det examinerande momentet i fråga om
inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.

Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.

Begränsningar 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 deltagaren rätt att en gång per termin under en
treterminsperiod examineras enligt denna kursplan

Övrigt
Kursen ges som en obligatorisk kurs som del av masterprogrammet Utveckling av system för försvar och säkerhet.
Kursen kan komma att ges som fristående kurs.
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, får
examinator besluta om alternativa examinationsformer för studenten.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella förändringar
av kursen
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