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Praktiske oplysninger

Formål
At den studerende opnår viden om og forståelse for eget værns
virke og rolle i samvirke med andre værn og ikke-militære aktører, således at den studerende bliver i stand til at indgå i ledelse
af og kan anvende doktrinære metoder og redskaber til planlægning og gennemførelse af eget værns militære operationer. Samtidig er formålet, at den studerende lærer at håndtere komplekse
og udviklingsorienterede situationer, herunder kan indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde.
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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
10 ECTS-point.
Varighed
Ca. 7 ugers fuldtidsstudie.
Kursusdato
Medio juni til ultimo august (afbrudt af sommerferie).
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Læringsudbytte
Efter afslutning af modulet har den studerende opnået følgende
viden, færdigheder og kompetencer:
Viden
 Skal have viden om officersprofessionens militære operative
praksis herunder anvendt teori og metode.
 Skal have forståelse for værnenes virke og rolle i militære
operationer.
 Skal have forståelse for samvirket med andre aktørers betydning i militære operationer.
 Skal have forståelse for doktrin og operative analysemetoder
indenfor eget værns virke.
 Skal med inddragelse af relevant videnskabsteori kunne reflektere over værnets praksis samt anvendt teori og metode
inden for militære operationer.
Færdigheder
 Skal kunne anvende doktrinære metoder og redskaber i det
militære operative virke.
 Skal på et doktrinært grundlag kunne vurdere taktiske problemstillinger med henblik på at kunne begrunde og vælge
relevante løsninger.
 Skal kunne formidle militære operative problemstillinger, løsningsforslag og anvendt doktrin til kolleger og underlagt personel.
 Skal kunne anvende militærfagligt ordforråd og terminologi på
engelsk i forbindelse med planlægning og gennemførelse af
militære opgaver inden for værnet.
Kompetencer
 Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer under militære indsættelser.
 Skal kunne deltage i planlægning, ledelse og gennemførelse
af værnets militære operationer.
 Skal inden for rammerne af militære operationer kunne indgå
i et fagligt og tværfagligt samarbejde, herunder med ikkemilitære aktører.
Indhold
 Metode og analysemodeller.
 Militære doktriner.
 Krigsteoretiske studier.
 Værnsspecifikke fuldspektrum operationer.
 Militære operationer.
 Militære operationers bidrag i en samtænkt indsats.
 Krigshistorie.
 Ledelse, styring, planlægning og gennemførelse af militære
operationer på taktisk niveau.
 Militærfagligt og akademisk ordforråd på engelsk.
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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
stabs/gruppearbejde, casearbejde, situationsspil og simulation
samt diskussion, sparring og refleksion.
Under modulet skal de studerende i grupper udarbejde to mundtlige oplæg, hvoraf det ene er på engelsk, med tilhørende studieprodukter. De studerende præsenteres for forskellige strategier
for ordforrådstilegnelse og laver øvelser, der styrker den præcise
anvendelse af den militærfaglige terminologi.

Objekt forkortelse
GGOFSDIP-MO

Eksamen
 Prøveform: Mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig
gruppeopgave på op til 30 sider.
 Varighed: 45 min. incl. votering.
 Bedømmelsesform: Samlet karakter for den skriftlige og
mundtlige præstation jf. syv-trinsskalaen.
 Censur: Ekstern.
Bemærkninger
Læs mere om indholdet af dette modul, og få et overblik over
den samlede diplomuddannelse (hvori dette modul er placeret
som det tredje), 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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