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Praktiske oplysninger

Formål
Formålet med modulet er, at den studerende opnår de nødvendige ledelsesmæssige forudsætninger for at kunne udvikle sig og
fungere som leder om bord på et skib i Søværnet, under de særlige forhold som gør sig gældende der.

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.

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.

Deltagere
Max 25

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.

ECTS
10 ECTS-point.

Læringsudbytte
Efter afslutning af modulet har den studerende opnået følgende
viden, færdigheder og kompetencer:
Viden
 Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv have viden om ledelsesteorier, psykologi og pædagogik.

Niveau
Niveau 6 jf. Kvalifikationsrammen for Livslang
Læring.

Varighed
Ca. 7 ugers fuldtidsstudie.
Kursusdato
Primo november til ultimo december.
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Skal have forståelse for de særlige ledelsesvilkår der gør sig
gældende om bord på et skib.
Skal have forståelse for, hvordan relationer kan etableres og
udvikles om bord på et skib.
Skal have forståelse for praksisnære ledelsesmæssige problemstillinger i et interkulturelt perspektiv.

Færdigheder
 Skal kunne anvende pædagogiske teorier i relation til læring
på et skib.
 Skal kunne foretage kritiske analyser på skriftlig engelsk indenfor rammerne af sømilitær ledelse.
 Skal kunne vurdere psykologiske reaktioner, som kan forekomme i det maritime arbejdsmiljø, og begrunde valg af løsninger.
 Skal kunne vurdere praksisnære ledelsesmæssige problemstillinger, og begrunde valg af løsninger.
 Skal kunne formidle ledelsesmæssige, psykologiske og pædagogiske problemstillinger og analyser heraf, til kollegaer, underlagte medarbejdere og foresatte.
Kompetencer
 Skal kunne håndtere komplekse, konfliktfyldte og udviklingsorienterede situationer i en driftmæssig såvel som i en operativ kontekst.
 Skal selvstændigt kunne indgå i og lede fagligt og tværfagligt
samarbejde med en professionel tilgang og indenfor rammerne af den militære etik.
 Skal kunne udvikle egen praksis som leder af en sektion om
bord på et skib.
Indhold
 Krigsskibets læringsmiljø.
 Psykologiske aspekter om bord på skibet.
 Ledelse af skibet og dets besætning.
 Skibes virkelighed.
 Projekt sømilitær ledelse.
 Problemorienteret projektarbejde.
 Engelsk.
Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)
Modulet indeholder en synteseøvelse hvor de studerende løser en
række praksisnære ledelsesmæssige opgaver via inddragelse af
færdigheder fra andre fagområder – herunder den forudgående
funktionsuddannelse. De studerendes ledelsesmæssige kompetencer er i fokus.
Arbejdssproget vil til tider være engelsk i forbindelse med syndikatarbejde og opgaveskrivning.
I den forbindelse vil der være fokus på at fremme de studerendes akademiske og
professionelle sproglige, formidlingsmæssige og skriftlige færdig-
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heder.
Der afleveres to skriftlige studieprodukter, udarbejdet i grupper, i
løbet af modulet. Det ene udarbejdes på dansk, og det andet på
engelsk.
Eksamen
 Prøveform: Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af et skriftligt projekt.
 Varighed: 90 min. ekskl. votering og bedømmelse.
 Bedømmelsesform: Karakter 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 sidste inden afgangsprojektet), 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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