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FORSVARSAKADEMIET 
 

Forsvarsakademiet søger et antal praktikanter til efterårssemestret 2012 
  
Institut for Strategi er en del af Forsvarsakademiet, der ligger på Svanemøllens Kaserne på Østerbro i 
København. Instituttet beskæftiger sig primært med forskning, undervisning og formidling både internt i 
Forsvaret og i samarbejde med andre institutioner og myndigheder. 
 
Instituttet arbejder med 
Geografiske områder Forskningsrelaterede områder 
- Afrika syd for Sahara 
- Kina 
- Afghanistan 
- USA 
- Europa (EU og NATO) 
- Danmark 

- Strategi 
- Samtænkning af militær og civil indsats 
- Sikkerhedsstudier og internationale relationer 
- Konflikthåndtering og oprørsstrategi 
- Folkeret 
- Ikke-statslige kilder til sikkerhed 
- Kapacitetsopbygning 

I efterårssemesteret er Institut for Strategi ansvarlig for et ca. otte ugers Militær Strategimodul på 
Forsvarsakademiets fremmeste uddannelse kaldet Stabskursus 

 
Eftersom ovennævnte Stabskursus har høj prioritet forventes praktikanterne primært at deltage i både 
tilrettelæggelse og gennemførelse af instituttets undervisning på Stabskursus. Stabskursus består af ca. 45 
officerer fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og Forsvarets Sundhedstjeneste inklusive 
enkelte officerer fra udlandet. Kurset har til formål at videreuddanne officerer, der på sigt vil komme i 
betragtning til Forsvarets højeste chefstillinger. 
 
Praktikanternes opgaver under Stabskursus varierer fra pensumfastlæggelse, udarbejdelse af oplæg, 
diskussion af undervisning over diskussion af opgaver til egentlig gruppeundervisning og deltagelse i de 
gruppediskussioner, som hele Stabskursus er bygget op omkring. Et godt kendskab til strategi og 
internationale relationer er derfor helt afgørende. 
  
Instituttet tilbyder akademiske og relevante arbejdsopgaver inden for instituttets ansvarsområder, faglig 
udfordring og udvikling. Vi har et spændende forsknings- og undervisningsmiljø med masser af fagligt 
relevante foredrag og projektorienteret arbejde med såvel militære som civile medarbejdere, herunder god 
mulighed for at skabe personlige og faglige kontakter. Praktikperioden er ulønnet, og den gennemsnitlige 
arbejdstid per uge er 37 timer. Praktikperioden løber fra 1. august 2012 til 31. januar 2013. 
  
Vi forventer at du studerer på overbygningen på statskundskab eller tilsvarende, og at du har interesse 
indenfor de nævnte områder, hvori du også har modtaget undervisning. Der lægges desuden vægt på 
analytisk tænkning, formidlingsevne, engagement og selvstændighed. 
  
Kontakt 
For mere information om stillingerne kan du besøge instituttets hjemmeside 
http://forsvaret.dk/FAK/institutter/Institut%20for%20Strategi/Pages/ifs.aspx  
eller kontakte souschef, specialkonsulent Peter Kim Laustsen enten på mail (ifs-11@fak.dk) eller på telefon 
39 15 12 12. 
  
Ansøgning inklusive bilag sendes per post (att.: IFS-11) eller mail (ifs-11@fak.dk). Fristen for 
ansøgninger er den tirsdag den 8. maj 2012. 


