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Praktiske oplysninger

Formål
Formålet med modulet er, at den studerende opnår viden om
relevante teorier og lærer at anvende metoder og værktøjer,
som knytter sig til den maritime myndighedsudøvelse og de maritime styrkers rolle som del af statsmagtsapparatet i rammen af
den nationale og internationale lovgivning. Der lægges særlig
vægt på maritime styrkers rolle som del af det nationale beredskab i relation til sikring af havmiljøet, suverænitetshåndhævelse, søredning (Search and Rescue (SAR)), katastrofeberedskab,
fiskeriinspektion og hjælp og særlig hjælp til politiet.
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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.

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
Ultimo august til medio
september.

Deltagere skal kunne godkendes til TIL TJENESTEBRUG (TTJ).
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Læringsudbytte
Efter afslutning af modulet har den studerende opnået følgende
viden, færdigheder og kompetencer:
Viden
 Skal have grundlæggende viden om klassisk og moderne
statsmagtsteori i relation til statens rettigheder og forpligtigelser til søs, herunder teoriernes videnskabsteoretiske og historiske grundlag.
Færdigheder
 Skal kunne anvende relevant national doktrin inden for havret
i forhold til suverænitetshåndhævelse, myndighedsopgaver,
søredning og havmiljøsikring.
 Skal kunne vurdere operative problemstillinger i relation til
statens rettigheder og forpligtigelser til søs samt begrunde og
vælge relevante løsninger.
 Skal på både dansk og engelsk kunne virke som fagspecifik
formidler af statens rettigheder og forpligtigelser til søs overfor interne såvel som eksterne samarbejdspartnere.
Kompetencer
 Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i et internationalt miljø i relation til suverænitetshåndhævelse, myndighedsopgaver, havmiljø- og søredningsopgaver.
Indhold
 Statsmagtsteori og videnskabsteori.
 Havret.
 Suverænitetshåndhævelse og myndighedsopgaver.
 Støtte til det øvrige samfund.
 Maritimt engelsk.
Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)
Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori
og cases. Undervisningen gennemføres med anvendelse af forskellige undervisningsformer, med vægt på former som styrker
den studerendes evne til at analysere, reflektere og formidle modulets centrale problemstillinger mundtligt og skriftligt.
Der vil blive lagt særligt vægt på studieaktiviteter som oplæg fra
lærer og studerende, gruppearbejde, casearbejde samt diskussion og refleksion.
En del af de anvendte tekster i alle temaer vil være på engelsk,
ligesom dele af undervisningen, forberedende opgaver og elevpræsentationer kan være på engelsk.
Den studerende skal igennem modulet udarbejde to studieprodukter, hvoraf et som minimum er en skriftlig opgave.
Eksamen
 Prøveform: Individuel skriftlig prøve.
 Varighed: 5 timer.

Tilmelding
Via studievejleder.
Tilmeldingsfrist
6 måneder før startdato.
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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 fjerde), 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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