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Praktiske oplysninger

Formål
Kurset indgår som en del af videreuddannelse for officerer af reserven, hvor formålet er at eleven kan gennemføre overvejelser
for indsættelse af kampunderafdelingen i rammen af en kampbataljon samt at kunne bidrage til bataljons stabsarbejde.

Udgivelsesdato
DEC / 2014

Forudsætninger
Gennemført grunduddannelse og efteruddannelse (HKIC 111 Q
02642014 og 211 Q 02642019) efter 2009 ordningen.
Læringsmål
Efter afslutningen af uddannelsen vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden
•

•
•

Skal have forståelse af det doktrinære grundlag for indsættelse af kampunderafdelingen samt for kampbataljonens indsættelsesmåder med vægt på angreb og forsvar.
Skal have viden om den metodiske gennemførelse af kompagnichefens taktiske overvejelse.
Skal have viden om bataljonsstabens processer og metodik forbundet med stabsarbejde.

Færdigheder
• Skal kunne vurdere et afgrænset taktisk problem og kunne
give bidrag til bataljonens plan
• Skal kunne anvende overvejelsesmetodik til at udarbejde
en plan for kompagniets indsættelse.
• Skal kunne formidle en plan for kampunderafdelingens

Målgruppe
Løjtnanter af reserven
(LT-R) efter 2009 ordningen.
Niveau
Niveau 5
jf. kvalifikationsrammen
for livslang læring
ECTS
5 ECTS-point
Varighed
Den samlede varighed
af kurset er planlagt til
24 uger med 25 uddannelsesdage. Heraf gennemføres 13 dage som
tilstedeværelse, de resterende 12 dage fordeles ud over 22 ugers
fjernundervisning.
Kursusdato
Kursus start og slutdato
fremgår af uddannelseskataloget på FIIN.
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indsættelse med vægt på forsvar og angreb.
Kompetencer
• Skal kunne varetage udarbejdelse af en plan for kampunderafdelingens opgaveløsning.
• Skal kunne indgå i bataljonsstabens arbejdsproces ifm.
udarbejdelsen af bataljonens samlede plan.
Indhold
Kurset indeholder emnerne taktik og føringsvirksomhed indenfor
forsvar og angreb, hvor emner som BSO, march og angreb fra
bevægelse kun behandles i begrænset omfang.
Undervisnings- og studiemetoder
Kurset gennemføres som blended learning, hvor der veksles mellem tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning.
IceCORE anvendes som kursusplatform, mens online møder gennemføres ved anvendelse af SABA Centra.
Kurset indledes med et startmodul af tre dages varighed. Herefter gennemføres to moduler med fjernundervisning med fem dages afsluttende tilstedeværelsesundervisning.
Det forventes, at den studerende bidrager aktivt til både egen og
andres læring særligt i forbindelse med fjernundervisningsmodulerne.
Det forudsættes desuden, at den studerende medbringer egen
PC.

Tilmelding
I arrangementsstyring
Tilmeldingsfrist
6 uger før startdato.
Uddannelsesudbyder
Hærens Kamp- og
Ildstøttecenter
Grærup Havvej 2-4
Oksbøllejren
6840 Oksbøl
Kursussekretariat
Kursuskontoret/HKIC
E-mail: HKIC-KTPKURSEKKURSER@mil.dk
FIIN: HKIC-KTPKURSEK-KURSER
Tlf.:
+45 7267 6133
SAP ID
D 03109974
Objekt forkortelse
EOINF212

Prøvebestemmelser
Prøveform: Eleverne prøves i forståelse af kursets indhold i
rammen af egen læringsgruppe.
Bedømmelsesform: Eleven bedømmes Bestået/Ikke bestået.
Elever der gennemfører kurset med et tilfredsstillende resultat
tildeles Q 03109976 Taktisk kursus for officerer af reserven.
Bemærkninger
Der kan ved individuel kompetenceafklaring dispenseres for angivne forudsætninger og dermed optages studerende uddannet
efter tidligere ordninger for uddannelse af officerer til reserven,
herunder sprogofficerer.
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