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Praktiske oplysninger

Formål
Formålet med modulet er, at den studerende som individ og som
leder opnår forståelse for maritime platforme som komplekse
systemer, sårbarheden i systemet samt håndteringen af ekstreme hændelsers påvirkning af systemet. Den studerende skal som
leder kunne vurdere og vælge hensigtsmæssige løsninger på
praksisnære problemstillinger indenfor Emergency Management
(EM) på komplekse maritime platforme til søs og i havn under
ekstreme påvirkninger.

Udgivelsesdato
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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.
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.
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.
Deltagere skal kunne godkendes til TIL TJENESTEBRUG (TTJ).

Målgruppe
Studerende på Officersuddannelsen for Søværnet og kvalificeret personel indenfor Forsvarsministeriets myndighedsområde samt
civile.
Deltagere
Max 25
Niveau
Niveau 6 jf. Kvalifikationsrammen for Livslang
Læring.
ECTS
5 ECTS-point.
Varighed
Ca. 4 ugers fuldtidsstudie.
Kursusdato
Medio september til medio oktober.

Version 1/2016

Læringsudbytte
Efter afslutning af modulet har den studerende opnået følgende
viden, færdigheder og kompetencer:
Viden
 Skal have grundlæggende viden om de nationale og internationale teorier og metoder indenfor Maritim Emergency Management.
 Skal have forståelse for og kunne reflektere over egen placering og rolle (taktisk, maskinteknisk, våben/elektronikteknisk)
på den komplekse maritime platform, både som individ og
som leder.
Færdigheder
 Skal kunne anvende systemteori til at identificere og analysere trusler mod skibet.
 Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger
indenfor Emergency Management samt kunne begrunde og
vælge relevante løsninger på komplekse maritime platforme
til søs og i havn under ekstreme påvirkninger.
 Skal på dansk og engelsk kunne fomidle planlægning, gennemførelse og evaluering af Emergency Management på
komplekse maritime platforme til søs og i havn under ekstreme påvirkninger.
Kompetencer
 Skal som leder være i stand til at håndtere komplekse, stressfyldte og uforudsigelige situationer på avancerede maritime
platforme på dansk og engelsk.
 Skal som leder og/eller rollemodel på den avancerede maritime platform kunne indgå i et samarbejde på tværs af platformens forskellige faglige elementer.
Indhold
 The Advanced Maritime Platform
 Mennesket i systemet
 Emergency Management
 Maritimt engelsk
Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)
Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori
og cases. Der vil blive lagt særligt vægt på studieaktiviteter med
inddragelse af de studerendes erfaringer i gruppearbejde, casearbejde, spil og simulation samt diskussion, sparring og selvevaluering.
En del af de anvendte tekster vil være på engelsk, ligesom dele
af undervisningen, forberedende opgaver og de studerendes
præsentationer foregår på engelsk.
Imod slutningen af modulet gennemføres et operativt case studie, hvor der etableres en undervisningsramme i et isoleret operativt miljø med henblik på at udfærdige et øvelsesprogram, som
tilgodeser samspillet mellem skibets delsystemer.
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Den studerende skal igennem modulet udarbejde to casebaserede studieprodukter i grupper.
Eksamen
 Prøveform: Gruppevis handleprøve der er baseret på en case.
 Varighed: 45 min. excl. 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 femte ud af syv), 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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