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Tidligere 

sommerskoledeltagere 

mener:

” …fantastisk god gennemgang af 

dansk forsvarspolitik samt militær 

strategi, fordi der var mange vinkler, 

mange forelæsere, mange niveauer.”

” Sommerskoleformen giver en 

enestående mulighed for den 

 enkelte studerende ift. at lære, opnå 

 kompetencer og diskutere emner.”

”Det megen gruppearbejde med 

 fantastisk dygtige medstuderende 

inspirerede en til at yde sit bedste”



Bliv klogere i din sommerferie

Sommerskolen i dansk forsvarspolitik og strategiske 

studier afholdes på Institut for Statskundskab, Køben-

havns Universitet. Som studerende på sommerskolen 

får du viden om det danske forsvar og et indblik i 

stra tegisk teori gennem udvalgt litteratur, intensiv 

undervis ning i to uger og erfaring med at udarbejde 

praktiske policy anbefalinger. 

Sommerskolen er et forløb, som starter med forberedelse 

til selve undervisningen. Før undervisningsperioden har 

du således sat dig grundigt ind i litteraturen. 

I undervisningen vil der være oplæg, der omhandler de 

teoretiske problemstillinger. Desuden vil du, som en del 

af undervisningen, få mulighed for at møde forsvarets 

ansatte på alle niveauer og få en dybdegående viden om 

og forståelse af det danske forsvars organisation og virke. 

Gennem den afsluttende opgave stifter du erfaring 

med at lave en strategisk analyse baseret på teoretisk 

funderet viden om strategi og forsvarspolitik.

Seminaret udbydes i henhold til studieordningen på 

 Institut for Statskundskab og er normeret til 10 ECTS-

point.

Deltagerne

De typiske deltagere på sommerskolen er stats-

kundskabs  studerende på overbygningen, eksterne 

kandidat  studerende og personer med erfaring fra 

 forsvaret. Deltager antallet er 30 personer, hvoraf 

ca. 2/3 er studerende, og ca. 1/3 er fra forsvaret og 

central administrationen.

For mere information om tilmelding, se 

www.cms.polsci.ku.dk/sommerskole.

Hvad handler sommerskolen om?

Eksempler på tidligere emner:

•	 Strategiens	historie	og	Clausewitz

•	 Luftkrig	i	Libyen

•	 Forsvarsindustrien	og	-politikken

•	 Dansk	forsvarspolitik	i	en	globaliseret	verden

•	 Hvordan	man	laver	policy

•	 Aktivisme	og	brugen	af	militær	magt

•	 Krig	som	videnskab

•	 Moderne	strategi	i	praksis

•	 Dansk	forsvar

•	 Intervention	og	verdenssamfundet

•	 Danmarks	udenrigspolitik	siden	1980

Eksempler på tidligere undervisere:

•	 Anders	Wivel,	studieleder og lektor 

 ved Institut for Statskundskab

•	 Bo	Lidegaard,	dr.phil. og ansvarshavende 

 chefredaktør på Politiken

•	 Christopher Coker, professor ved 

 London School of Economics

•	 Forsvarsordførere fra Folketingets partier

•	 H. C. Mathiesen, oberst og chef for 2. Brigade

•	 Henrik Ø. Breitenbauch, seniorforsker 

 ved Center for Militære Studier

•	 Henrik Ryberg, kommandør og chef for 

 Personale strategisk Afdeling i Forsvarskommandoen

•	 Karsten Marrup, major og chef for Faggruppe 

 Operationer ved Flyvevåbnets Officersskole

•	 Mikkel Vedby Rasmussen, professor ved 

 Institut for Statskundskab

•	 Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet

•	 Thomas Rid, lecturer ved King’s College

•	 Torben Ørting Jørgensen, kontreadmiral (pens.) 

 og general manager ved Maersk Broker K/S

Praktisk information

Seminaret afholdes hvert år i august. Der undervises ikke i 

weekenden, og der indgår en ekskursion i sommerskolen. 

Nærmere oplysninger tilgår ved optagelse. 

Seminaret bestås ved: 

•	 at	have	læst	pensum	inden	undervisningen	starter	

•	 aktiv	deltagelse	i	alle	timer	og	under	ekskursionen

•	 gennem	skriftlig	opgave.

Sommerskolen er et intensivt undervisningsforløb. Det 

forudsættes derfor, at du som deltager har mulighed  for 

at forberede dig grundigt inden undervisningens start, idet 

det næppe vil være muligt at læse alt materialet under 

selve kurset.

Vi lægger vægt på at skabe et fagligt fællesskab 

 gennem undervisningen, som vil omfatte forelæsninger, 

gruppearbejde, ekskursion med videre. Som studerende 

vil du møde gæsteforelæsere fra Institut for Statskund-

skab, fra forsvaret og fra den internationale forsknings-

verden. Sommerskolen afsluttes traditionelt med en 

reception, hvor deltagere fra tidligere sommerskoler vil 

være inviterede til at deltage.

Vi ser frem til at se dig på sommerskolen.


