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til at løse tidens og fremtidens opgaver.
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Praktiske oplysninger

Formål
Formålet med modulet er, at den studerende bliver i stand til at
anvende grundlæggende teorier, metoder og værktøjer samt
Forsvarets ledelsesredskaber, med henblik på at kunne fungere
som militær leder i forhold til kolleger og underlagte medarbejdere samt foresatte. Derudover er formålet, at den studerende bliver i stand til at forholde sig refleksivt til egen praksis og den
militære kontekst.

Udgivelsesdato
November 2016

Forudsætninger
Studerende på Officersuddannelsen for Søværnet, herunder den
militære diplomuddannelse, er automatisk tilmeldt modulet, da
det er en del af det samlede uddannelsesforløb og de har derved
fortrinsret.

Målgruppe
Studerende på Officersuddannelsen for Søværnet og kvalificeret personel indenfor Forsvarsministeriets myndighedsområde samt
civile.
Deltagere
Max 25

Øvrige personer kan optages på modulet, såfremt de opfylder
følgende adgangsgivende krav:
1. En sergentuddannelse suppleret af akademiuddannelse i ledelse eller pædagogik samt relevant to års erhvervserfaring.
2. En relevant uddannelse på niveau 5 jf. kvalifikationsrammen
for livslang læring eller højere suppleret med to års relevant
erhvervserfaring.

Niveau
Niveau 6 jf. Kvalifikationsrammen for Livslang
Læring.

I det omfang der er ledige pladser, er prioriteringen i optagelse
på modulet som følger:
1. Ansatte indenfor Forsvarsministeriets område.
2. Øvrige personer, der ikke er ansat indenfor Forsvarsministeriets område.

Varighed
Ca. 7 ugers fuldtidsstudie.

Læringsudbytte
Efter afslutning af modulet har den studerende opnået følgende
viden, færdigheder og kompetencer:

ECTS
10 ECTS-point.

Kursusdato
Medio marts til primo
maj.
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Viden
 Skal have viden om Forsvarets og Søværnets styrings- og
forvaltningsgrundlag.
 Skal have viden om officerens forskellige roller i den militære
kontekst (militær ledelse), og de særlige vilkår ledelse sker
under.
 Skal have forståelse for militær retsplejelov og straffelov samt
disciplinarlov og anvendelsen heraf.
 Skal have forståelse for forskellige organisationsformer i Forsvaret, og hvilken indvirkning organiseringen har på enheders
opgaveløsning.
 Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne forstå organisationskultur, og hvordan man kan arbejde med denne.
Færdigheder
 Skal kunne anvende Forsvarets ledelsesredskaber i egen ledelsespraksis i rollerne som leder, udvikler og bedømmer.
 Skal kunne anvende læseteknikker ved arbejde med engelsksproget litteratur i forbindelse med ledelsesmæssige problemstillinger.
 Skal kunne formidle ledelsesmæssige problemstillinger og
løsningsforslag til kolleger, underlagte medarbejdere og foresatte, såvel mundtligt som skriftligt på dansk og engelsk.
Kompetencer
 Skal selvstændigt kunne reflektere over egen rolle i forhold til
den militære profession.
 Skal selvstændigt kunne identificere underlagte medarbejderes og egne læringsbehov og på baggrund deraf udvikle egen
ledelsespraksis.
Indhold
 Forsvarets organisation
 Lederrollen i Forsvaret
 Styring og forvaltning i Forsvaret
 Militær straffelov og retsplejelov samt disciplinarlov
 Engelsk
Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)
Modulet vil blive indledt med et introduktionskursus på internat.
Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori
og cases. Undervejs i modulet vil arbejdssproget til tider være
engelsk, f.eks. i forbindelse med fremlæggelser, diskussioner,
syndikatarbejde og opgaveskrivning.
Den studerende skal løbende igennem modulet udarbejde tre
mindre studieprodukter; to på dansk og ét på engelsk. Afslutningsvis skal der udarbejdes en præsentationsportfolio, som
samler alt, hvad den studerende har produceret gennem forløbet.
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Eksamen
 Prøveform: Mundtlig eksamen på baggrund af den studerendes præsentationsportfolio.
 Varighed: 30 min inkl. votering.
 Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen.
 Censur: Intern.
Bemærkninger
Læs mere om indholdet af dette modul, og få et overblik over
den samlede diplomuddannelse (hvori dette modul er placeret
som det første), meritering, mødepligt mm. i Studieordningen for
den militære diplomuddannelse på internettet www.fak.dk, hvor
du også finder oplysninger om bl.a. arbejdstid, indkvartering og
andre studie administrative forhold.
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