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OM UNDERVISNINGSPLANEN OCH MÅLEN FÖR
EXAMEN
En polis förutsätts ha mångfacetterad kompetens som baseras på allmänt godkända värderingar
och verksamhetsprinciper inom polisverksamheten. Polisyrkeshögskolans uppgift är att inom
området för inre säkerhet ge en på forskning och kulturella utgångspunkter baserad
högskoleundervisning för yrkesinriktade expertuppgifter och ledningsuppgifter samt att stödja
individens yrkesutveckling och främja livslångt lärande. Därtill idkar Polisyrkeshögskolan tillämpad
forskning och utveckling som gynnar polisverksamheten och planeringen och utvecklingen av den
interna säkerheten samt undervisningen vid Polisyrkeshögskolan.

Målet för den högre yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan, polis (högre YH), är att den
studerande ska uppnå

- sådana omfattande och fördjupade kunskaper om polisverksamheten som krävs för att
utveckla arbetslivet samt de teoretiska kunskaper som behövs för att verka i krävande
expert- och ledningsuppgifter inom branschen,

- en fördjupad bild av polisverksamheten, polisens ställning i arbetslivet samt färdigheter att
följa med och analysera forskningsinformations och yrkespraxisens utveckling inom
polisbranschen,

- färdigheter för livslångt lärande och kontinuerlig utveckling av de egna yrkesfärdigheterna,
- de goda kommunikationsfärdigheter som krävs i arbetslivet och
- de färdigheter som förutsätts i internationell växelverkan och professionell verksamhet.

Examen Polis (högre YH) baserar sig på arbetslivets behov, och examen ger studeranden
möjlighet till såväl horisontal som vertikal karriärutveckling. Utbildningen erbjuder studeranden nya
kunskaper som behövs för att utveckla arbetslivet och för att verka i lednings-, chefs-, utvecklings-
och expertuppgifter inom polisbranschen. Studeranden får också färdigheter att skaffa fram,
behandla och tillämpa forskningsinformation i sitt eget arbete samt att utveckla den. I studierna
stärks också studerandenas internationella kompetens.

KOMPETENSER SOM EXAMEN GER
En polis som avlagt Polis (högre YH)-examen är expert på ledning och utveckling. De
kompetenser som utbildningsprogrammet ger är förenliga med nivå sju (7) i den europeiska EQF-
standarden. Kärnkompetensområden för Polis (högre AMK) är:

Kompetens som sakkunnig

En polis (högre YH)
- kan verka i krävande expertuppgifter inom polisbranschen
- kan arbeta i nationella och internationella samarbetsnätverk
- kan kritiskt bedöma samhälleliga förändringar samt förutspå effekterna av dem.
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Ledningskompetens

En polis (högre YH)
- behärskar strategiskt tänkande och strategisk ledning, ledning av ekonomi och verksamhet

samt principerna för informationsledd polisverksamhet
- är förtrogen med den viktigaste praxisen inom den operativa ledningen av

polisverksamheten
- behärskar principerna för strategisk personalledning och etisk ledning
- kan utveckla och leda arbetsgemenskapens arbete och arbetssäkerheten samt främja

välbefinnande i arbetet och kompetens i samarbete med personalen
- kan utveckla polisens kvalitetsarbete, utvecklingen av arbetsprocesser och strukturer samt

fatta etiskt hållbara beslut i en varierande verksamhetsmiljö.

Kompetens inom forskningsutveckling

En polis (högre YH)
- kan utveckla arbetet inom polisbranschen med hjälp av teoretiska och praktiska metoder

och producera ny kunskap samt behärskar forsknings- och utvecklingsmetoderna för
forskningsnivån

- kan bedöma utgångspunkterna för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten
och förstår vikten av ett etiskt agerande

- kan tänka innovativt och leda projekt samt bedöma deras verkningsfullhet.

DEN PEDAGOGISKA STRATEGIN SOM UNDERLAG
FÖR UNDERVISNINGSPLANEN
Polisyrkeshögskolans undervisningsplaner är kompetensbaserade. I dem framhävs ett inlärnings-
och kompetensbaserat tankesätt med studeranden i fokus. Faktorer som styr undervisningen och
studerandet är utvecklandet av ett målinriktat kunnande, stärkandet av inlärandets perspektiv och
uppbyggandet av arbetslivsorienterade studiehelheter.

På Polisyrkeshögskolan värdesätter man kunskaper från olika miljöer och kulturer och vill främja
att man utnyttjar kunskaper som skaffats tidigare och att man skapar nya nätverk vid inlärningen
av det nya. Inlärningen ska vara ett utvecklingsarbete för arbetslivet som väcker entusiasm, är
nyskapande, ansvarsfullt och undersökande. I studierna stöder man den studerandes eget aktiva
deltagande i inlärningsprocessen samt det yrkesmässiga och personliga växandet och
kompetensutvecklingen.

Med hjälp av Polisyrkeshögskolans pedagogiska strategi leder man utbildningsverksamheten och
säkerställer kvaliteten på undervisningen och inlärningen. Den styr planeringen, genomförandet,
bedömningen och utvecklandet av undervisningen och inlärningen. Undervisningsplanen skapas i
samarbete mellan lärare, studerande, arbetsgivare och läroanstaltens nätverk. Den pedagogiska
strategin och genomförandeplanen med anknytning till den stödjer den studerandenas
yrkesmässiga tillväxt mot ledningsuppgifter och utvecklingen i dessa uppgifter redan under
studietiden.
Undervisningen inom den högre högskoleutbildningen omfattar tvärprofessionella
inlärningshelheter genom vilka man främjar utvecklingen av en bred kompetens.
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UNDERVISNINGSPLANENS STRUKTUR
Studierna för Polis (högre YH) består av fördjupade yrkesstudier, valfria studier och ett
lärdomsprov.
Struktur:

- Fördjupade yrkesstudier (F) 85 sp
- Valfria studier (V)  5 sp
- Lärdomsprov (L) 30 sp

Totalt 120 sp

Målet med de fördjupade yrkesstudierna är att ge den studerande möjlighet att fördjupa
- tillämpningen av teorin i praktiken,
- utnyttjandet av den information som producerats genom en analys,
- färdigheterna i projektledning samt deltagandet i forsknings- och utvecklingsarbete och

de sociala färdigheterna.

De fördjupade yrkesstudierna omfattar också en praktikperiod i ledarskap, under vilken den
studerande under handledning arbetar med operativa befälsuppgifter. Under praktiken utnämns
den studerande till en befälstjänst vid en polisinrättning i minst åtta veckor. I specialfall kan
praktikperioden också avläggas inom ramen för andra lednings- och expertuppgifter.

Målet med lärdomsprovet är att utveckla den studerandes förmåga att tillämpa
forskningsinformation, att den studerande ska visa sin förmåga att använda de metoder som valts
för att analysera och lösa problem samt sina färdigheter att självständigt utföra krävande
expertarbete.

Inom ramen för de valfria studierna har studeranden möjlighet att fördjupa och utvidga sin
kompetens med valfria studier som ingår i Polisyrkeshögskolans utbildningsprogram eller med
studier på högskolenivå som avläggs någon annanstans. Att välja valfria studier ingår i
utarbetandet av studerandens personliga studieplan (HOPS).
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Figur 1: Studiehelheter och studieperioder för examen Polis (högre YH).
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FRAMSKRIDANDE AV UNDERVISNINGEN OCH
STUDIERNA FÖR EXAMEN POLIS (HÖGRE YH)
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ALLMÄN LEDNING OCH UTVECKLING AV FÖRVALTNINGEN 24 sp
Strategisk ledning av organisationens verksamhet och ekonomi F 7 3 4
Etik i utvecklandet och ledningen av verksamheten och verksamhetssätten F 7 7
Personalledning och arbetarskydd F 7 5 2
Förvaltnings- och tjänstemannarätt samt förfaranden med
tjänstekollektivavtal F 3 2 1

LEDNING AV ÖVERVAKNINGS- OCH ALARMVERKSAMHET 24 sp
Daglig ledning av övervaknings- och alarmeringsverksamhet F 9 9
Ledning av den operativa fältverksamheten i egenskap av allmän ledare F 9 3 6
Strategisk ledning och utveckling av enheten för övervaknings- och
alarmverksamhet F 6 6

BROTTSBEKÄMPNING OCH UNDERSÖKNINGSLEDNING 24 SP
Undersökningsledning F 16 16
Krävande undersökningsledning F 8 8

LEDARSKAPSPRAKTIK 8 sp F 8 8

INTERNATIONELL KOMPETENS 3 sp F 3 1 2

YRKESMÄSSIG MOGNAD 2 sp F 2 1 1

LÄRDOMSPROV 30 sp L 30 13 17

VALFRIA STUDIER 5 sp V 5 5
SAMMANLAGT 60 60

Figur 2: Framskridande av undervisningen och studierna för examen Polis (högre YH)
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STUDIEHELHETER OCH STUDIEPERIODER
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ALLMÄN LEDNING OCH UTVECKLING AV
FÖRVALTNINGEN

Strategisk ledning av organisationens verksamhet och ekonomi
(Hyh2015YJStr)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Allmän ledning och utveckling av förvaltningen

Studieperiodens nivå
Fördjupade yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
7 sp

Beskrivning
Studeranden får fördjupade kunskaper om strategisk ledning, resultatstyrning samt om
samordnande av verksamheten och ekonomin som en del av den allmänna ledningen och
utvecklandet av polisverksamheten.

Kompetensmål

Efter utförd studieperiod kan den studerande:

- beskriva de stora linjerna i utvecklandet av den strategiska ledningen i hemlandet och
utomlands

- definiera de vanligaste grundbegreppen inom strategisk ledning och ekonomistyrning
- identifiera den strategiska ledningens roll och betydelse i ledningen av polisväsendet
- planera, genomföra och bedöma strategiska verksamhetsprocesser i chefsuppgifter
- tillämpa information som producerats genom planering och uppföljning av verksamheten

och ekonomin i ledningen av polisens verksamhet
- planera verksamheten och anskaffningar så att de balanserar med ramvillkoren för

ekonomin.

Ämneshelheter
- utvecklingen av strategisk ledning och dess historia inom polisen
- strategiskt tänkande, planering, beslutsfattande och ledning i chefsarbetet
- strategiska verksamhetsprocesser och deras styrning inom polisen
- ekonomiska grundbegrepp
- resultatstyrning som ledningsmodell för polisen
- genomförande av resultatstyrning på enhetsnivå
- planering och genomförande av anskaffningar inom polisen.

Obligatoriska prestationer
Inlärningsuppgifter, grupparbeten och övningar
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Bedömningsskala:
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.

Tidigare studier
Förutsätts inte
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Etik i utvecklandet och ledningen av verksamheten och verksamhetssätten
(Hyh2015YJKeh)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Allmän ledning och utveckling av förvaltningen

Studieperiodens nivå
Fördjupade yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
7 sp

Beskrivning
Studeranden får färdigheter att utveckla kvalitetsarbetet, arbetsprocesserna och verksamheten.
Studierna kopplas till aktuella utmaningar i utvecklandet av förvaltningen.

Under studieperioden fördjupar sig studeranden i frågor kring etiskt ledarskap med tanke på
utvecklandet såväl av en mångformig arbetsgemenskap som chefens egna färdigheter.
Samtidigt funderar man på förutsättningarna för och betydelsen av att skapa förtroende i
arbetsgemenskapen.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:

- definiera grundbegrepp kring kvalitetsarbete, processtyrning och riskhantering
- utveckla kvalitetsarbetet, arbetsprocesser och tjänster inom ramen för sina arbetsuppgifter
- analysera de etiska grunderna för den egna verksamheten och stödja personalen till etiska

bedömningar i deras arbetsuppgifter
- se etisk ledning som en del av en god ledning och chefspraxis i förvaltningen.

Ämneshelheter
- kvalitetsarbete i arbetsgemenskaper samt stödjande och kontinuerligt förbättrandet av detta
- kundorienterat kvalitetstänkande, en god service
- arbetsprocesser och utvecklande av dessa
- riskhantering, beslutsfattande
- etisk ledning, förtroende.

Obligatoriska prestationer
Inlärningsuppgifter

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.

Tidigare studier
Förutsätts inte
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Personalledning och arbetarskydd
(Hyh2015YJHenk)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Allmän ledning och utveckling av förvaltningen

Studieperiodens nivå
Fördjupade yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
7 sp

Beskrivning
Den studerande fördjupar sina kunskaper om personalledning och arbetarskydd. Under
studieperioden bekantar man sig med centrala teorier och praxis med anknytning till
personalledning, kompetens och arbetshälsa samt arbetssäkerhet.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:
- beskriva centrala delområden och teorier inom personalledning samt tolka information om

personalen och viktiga nyckeltal som beskriver personalens situation
- i egenskap av chef beakta betydelsen av en god sammanhållning i arbetsgemenskapen,

personalens arbetsmotivation samt välbefinnande och ork samt bedöma och utveckla
dessa faktorer

- planera och organisera åtgärder för att utveckla personalen och arbetsgemenskapen vid
den egna enheten

- beakta betydelsen av arbetssäkerhet och arbetshälsa, genomföra en riskbedömning av
dessa faktorer samt känner till metoder för bedömning av arbetsbelastningen

- identifiera kunskapsledningens betydelse som konkurrensfaktor för organisationen samt
kan bedöma vilka kunskaper som finns

- beakta betydelsen av en effektiv ledningskommunikation i det dagliga chefsarbetet

Ämneshelheter
- personalledning inom polisen
- ledning och utveckling av arbetshälsan
- identifiering och bedömning av risker för arbetshälsa och arbetssäkerheten samt

bedömning av arbetsbelastningen
- bedömning och ledning av kunskaper samt utveckling av personalen
- ledningskommunikation.

Obligatoriska prestationer
Inlärningsdagbok, essä och övningsuppgift

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.

Tidigare studier
Förutsätts inte
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Förvaltnings- och tjänstemannarätt samt förfaranden med tjänstekollektivavtal
(Hyh2015YJHall)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Allmän ledning och utveckling av förvaltningen

Studieperiodens nivå
Fördjupade yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
3 sp

Beskrivning
Den studerande fördjupar sig i förvaltningsförfaranden samt i goda grunder och principer för
förvaltningen,
i beslutsfattande i förvaltningsfrågor samt i rättsskyddsmetoder inom förvaltningen, i
tjänstemannarätt och i det centrala innehållet i förfaranden med tjänstekollektivavtal.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod känner den studerande till:
- allmänna läror inom förvaltningsrätt, systematik, lagstiftning samt grundläggande och

mänskliga rättigheter ur perspektivet för ledning av polisverksamheten
- behandlingen av ett förvaltningsärende vid myndigheten och kvalitetskraven för ett gott

förvaltningsförfarande
- de centrala rättsprinciperna och grunderna för en god förvaltning
- förvaltningsärenden inom beslutsfattandet samt överklagande och förfaringsätt för rättelse

av ett förvaltningsbeslut
- centrala förfaringssätt och bestämmelser inom statens tjänstemannarätt
- hur man planerar och leder polisens verksamhet enligt tjänstekollektivavtalen.

Ämneshelheter
- de rättsliga grunderna för förvaltningsförfarande och grunderna för en god förvaltning
- allmänna krav på behandling av förvaltningsärenden
- utredning av förvaltningsärenden och hörande av sakägande
- beslutsfattande och förvaltningsbeslut samt ändringssökande och rättelse av

förvaltningsbeslut
- tjänsteutnämning och former för att avsluta ett tjänsteförhållande
- tjänstemannens rättigheter och skyldigheter och tjänsteansvar samt tjänstemannens

rättsskydd och överklagande
- det för polisen centrala innehållet i tjänstekollektivavtalssystemet.

Obligatoriska prestationer
Inlärningsuppgifter

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.

Tidigare studier
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Förutsätts inte
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LEDNING AV ÖVERVAKNINGS- OCH
ALARMERINGSVERKSAMHET

Daglig ledning av övervaknings- och alarmeringsverksamhet
(Hyh2015VHJPj)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Ledning av övervaknings- och alarmeringsverksamhet

Studieperiodens nivå
Fördjupade yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
9 sp

Beskrivning

Den studerande bekantar sig med befälets uppgifter inom övervaknings- och
alarmeringsverksamheten vad gäller den dagliga ledningen samt med teknologi som stödjer
ledningen.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:
- bedöma och utveckla den egna verksamheten och enhetens verksamhet enligt

resultatstyrningen samt omvandla planer till verkliga handlingar
- verka i befälsuppgifter i enlighet med ledningssystemet för polisens operativa

fältverksamhet
- utveckla befälets roll och uppgifter i egenskap av ledare samt utvecklas i befälsuppgifter
- använda och utnyttja teknologi som stödjer ledningen av den operativa fältverksamheten i

ledningsuppgiften samt bedöma behoven av att utveckla dess kunskaper inom den egna
enheten.

Ämneshelheter
- ledning av befälets operativa fältverksamhet
- organisering och ledning av övervaknings- och alarmeringsverksamheten
- organisering, ledning och utveckling av den förebyggande verksamheten och

närpolisverksamheten
- skapande av verksamhet som är förenlig med polisens resultatstyrning i fältverksamheten
- informationsledd polisverksamhet i övervaknings- och alarmeringsverksamheten
- tillståndsövervakning
- lednings- och utbildningssystemet för polisens operativa fältverksamhet
- informationshanterings- och kommunikationssystem samt kommunikationsledning,

myndighetsradionätet VIRVE, datasystem som stödjer verksamheten, polisens fältsystem
POKE, annan teknologi som stödjer ledningen
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- kommunikation och information i den dagliga ledningen av fältverksamheten
- befogenheter i ledningen av fältverksamheten.
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Obligatoriska prestationer
Tentamina och uppvisningsprov

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.

Tidigare studier
Förutsätts inte
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Ledning av den operativa fältverksamheten i egenskap av allmän ledare
(Hyh2015VHJYj)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Ledning av övervaknings- och alarmeringsverksamhet

Studieperiodens nivå
Fördjupade yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
9 sp

Beskrivning
Den studerande bekantar sig med situationsledning och med ledning av övervaknings- och
alarmeringsverksamheten i egenskap av allmän ledare. Efter att ha avlagt studieperioden har
studeranden rätt att arbeta i allmänna ledningsuppgifter och fältledningsuppgifter på det sätt
som avses i föreskriften om lednings- och utbildningssystemet för polisens operativa
fältverksamhet.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:
- leda den operativa verksamheten i egenskap av allmän ledare
- bedöma operativa situationer och vid behov börja leda en situationsorganisation.

Ämneshelheter
- allmän ledare som ledare för den operativa fältverksamheten
- allmän ledare som ledare för en situationsorganisation och i andra uppgifter
- operativa och taktiska lednings- och verksamhetsmetoder
- kommunikation och informationsledning.

Obligatoriska prestationer
Tentamina och uppvisningsprov

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.

Tidigare studier
Daglig ledning av övervaknings- och alarmeringsverksamhet (Yamk2015VHJPj)
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Strategisk ledning och utveckling av enheten för övervaknings- och
alarmverksamhet
(Hyh2015VHJStr)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Ledning av övervaknings- och alarmeringsverksamhet

Studieperiodens nivå
Fördjupade yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
6 sp

Beskrivning
Den studerande bekantar sig med ledning av övervakningen och alarmeringsverksamheten
inom ramen för högre befälsuppgifter samt med utvecklingen av övervaknings- och
alarmeringsverksamheten.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:
- beskriva strategiska linjedragningar med anknytning till övervaknings- och

alarmeringsverksamheten
- bedöma de egna och enhetens utvecklingsbehov samt genomföra projekt för att utveckla

verksamheten vid den egna enheten
- utveckla den informationsledda polisverksamheten och samarbetet med andra aktörer
- utvärdera och utveckla ledningssystemet inom fältverksamheten.

Ämneshelheter
- polisens strategiska linjedragningar
- informationsledd polisverksamhet i övervaknings- och alarmeringsverksamheten
- organisering och ledning av övervaknings- och alarmeringsverksamheten
- samarbete mellan övervaknings- och alarmeringsverksamhet, brottsbekämpning och

tillståndstjänster
- organisering, ledning och utveckling av den förebyggande verksamheten

Obligatoriska prestationer
Inlärningsuppgifter

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.

Tidigare studier
Daglig ledning av övervaknings- och alarmeringsverksamhet (Yamk2015VHJPj) och Ledning av
den operativa fältverksamheten i egenskap av allmän ledare (Yamk2015VHJYj)
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BROTTSBEKÄMPNING OCH
UNDERSÖKNINGSLEDNING
Undersökningsledning
(Hyh2015RTJ)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Brottsbekämpning och undersökningsledning

Studieperiodens nivå
Fördjupade yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
16 sp

Beskrivning
Under studieperioden behandlas undersökningsledarens grundläggande uppgifter i den dagliga
brottsundersökningen, av vilka de viktigaste är att hanteringen av olika förundersökningsbeslut
och straffprocessuella tvångsmedel. Inom de olika delområdena av studieperioden beaktas de
grundläggande och mänskliga rättigheterna samtidigt som principerna för en rättvis rättegång
följs. Därtill gör sig studeranden förtrogen med förundersökningssamarbete, informering och
andra specialfrågor i anslutning till brottsundersökning.

Kompetensmål

Efter studieperioden kan den studerande:
- beskriva principerna för en rättvis rättegång i straffprocessen
- tillämpa regler för bevisning i egenskap av undersökningsledare
- beakta det inbördes förhållandet mellan förverkandepåföljd och skadeersättningsfrågor i

förundersökningen
- utarbeta och framföra motiverade krav på tvångsmedel för domstolen
- i egenskap av undersökningsledare fatta motiverade rättsliga beslut i enlighet med

lagstiftningen som styr förundersökningen och tvångsmedel
- i förundersökningen tillämpa sekretessbestämmelser med anknytning till polisens

verksamhet
- tillämpa lagstiftning med anknytning till användningen av polisens hemliga tvångsmedel

och rätten till information i den dagliga brottsundersökningen
- utnyttja anvisningar för polisens informering och olika kommunikationskanaler i

kommunikationen
- verka som undersökningsledare i enlighet med kraven på laglighet
- verka som samarbetsmyndighet för förundersökningen i straffprocessen
- beakta sambandet mellan administrativa tillståndsärenden och ett eventuellt förfarande för

återkallelse i fråga om en inledd förundersökning.
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Ämneshelheter
- bevisningsrätt och en rättvis rättegång
- ledning av en taktisk och teknisk undersökning
- förverkandepåföljder och behandling av privaträttsliga krav
- användning av straffprocessuella tvångsmedel i förundersökningen
- förundersökningsbeslut och avgränsningsstadganden
- kommunikation och informering i förundersökningen och förundersökningsmaterialets

offentlighet
- laglighetsövervakning i den dagliga ledningen av undersökningen
- förundersökningssamarbete i straffprocessen
- beaktande av administrativa tillståndsärenden i förundersökningen.

Obligatoriska prestationer
Inlärningsuppgifter (individuella uppgifter och uppgifter i grupp), tentamen och uppvisningsprov

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.

Tidigare studier
Förutsätts inte
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Krävande undersökningsledning
(Hyh2015RTJVaat)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Brottsbekämpning och undersökningsledning

Studieperiodens nivå
Fördjupade yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
8 sp

Beskrivning
Den studerande fördjupar sina yrkesfärdigheter i undersökningsledning samt får bättre
beredskap att leda undersökning av brottsärenden som omfattar internationell, allvarlig och
professionell brottslighet. Därtill behandlar man under studieperioden aktuell kriminologisk och
rättssociologisk forskning, projekt för att utveckla brottsbekämpningen samt olika polisenheters
rutiner kring brottsbekämpning i förankringen av strategier för brottsbekämpning och
resultatmål.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:
- planera och bedöma bevisen i sitt brottmål genom att utnyttja rättsfakta-tänkande
- förklara betydelsen av forskningslinjer och olika bevisningsmetoder i förundersökningen

som en fas i förberedandet av en rättegång
- beakta rättspraxisens utveckling i undersökningsledarens arbete
- beakta betydelsen av förundersökningssamarbete i straffprocessen och tillämpa föreskrifter

som styr samarbetet
- fastställa särdragen i daglig undersökning och projektundersökning
- uppfatta specialfrågor i förundersökning med anknytning till allvarlig och professionell

brottslighet
- utnyttja nationella enheter och internationella samarbetsnätverk i brottsbekämpningen
- analysera polisens resultatavtalsprocess samt utnyttja information som producerats genom

analyserande verksamhet och efterforskningar i förankringen av resultatmålen
- utnyttja aktuell forskningsinformation med anknytning till brottslighet samt

utvecklingsprojekt.

Ämneshelheter
- bevisningsteman och deras betydelse i förundersökningen
- myndighetssamarbete i för- och specialundersökningar
- påverkan av straffprocessens rättspraxis på förundersökningen
- förfarande kring val av objekt och ledning av krävande undersökning
- aktuella fenomen inom den allvarliga brottsligheten
- rättshjälp och handräckning i brottsbekämpningen
- internationellt samarbete i brottsbekämpningen
- informationsledd polisverksamhet i förankringen av strategierna för brottsbekämpning
- kriminologisk och rättssociologisk undersökning i brottsbekämpningen
- utvecklingsprojekt inom brottsbekämpningen
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Obligatoriska prestationer
Inlärningsuppgifter (individuella uppgifter och uppgifter i grupp) och tentamen

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.

Tidigare studier
Undersökningsledning (Hyh2015RTJ)
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LEDARSKAPSPRAKTIK
Ledarskapspraktik
(Hyh2015Jha)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Ledarskapspraktik

Studieperiodens nivå
Fördjupade yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
8 sp

Beskrivning
Under ledarskapspraktiken arbetar den studerande under handledning med operativa
befälsuppgifter. Studieperioden är en central del av studerandens professionella utveckling till
beslutsfattare. Under studieperioden får studeranden en uppfattning av högre befälsuppgifter
och uppgifter på chefsnivå.
I specialfall kan studeranden också avlägga studieperioden genom att arbeta med annat än
befälsuppgifter vid en polisinrättning, till exempel med internationella expert- eller
ledningsuppgifter.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:
- självständigt arbeta med polisens dagliga, rutinartade befälsuppgifter
- fungera som förman tillhörande befälet i uppgifter inom personalförvaltningen
- fungera som förman tillhörande befälet i frågor som berör tillståndsförvaltning
- bedöma sina egna kunskaper och definiera behoven av att utveckla de egna kunskaperna
- beskriva högre befälsuppgifter och uppgifter på chefsnivå.

Vid alternativt avläggande av studieperioden
- kan fungera i skilt överenskomna expert- eller ledningsuppgifter inom polisverksamheten.

Ämneshelheter
- Befälsuppgifter i den dagliga brottsundersökningen inom brottsbekämpningen
- Befälsuppgifter inom övervaknings- och alarmeringsverksamheten
- Personalledning

Den handledda ledarskapspraktiken genomförs under det andra studieåret i enlighet med
genomförandeprogrammet och praktiken varar i minst åtta veckor. Vid behov kan praktiken delas i
två delar, varvid studeranden har möjlighet att hålla semester.

Obligatoriska prestationer
Arbete i befälsuppgifter, inlärningsdagbok och självutvärdering.

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.
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Tidigare studier
Skilt fastställda studier under det första studieåret.
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INTERNATIONELL KOMPETENS
Internationell kompetens
(Hyh2015Kv)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Internationell kompetens

Studieperiodens nivå
Fördjupade yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
3 sp

Beskrivning
Den studerande bekantar sig med internationella arbets- och verksamhetsmiljöer inom den
egna branschen. Studeranden skaffar sig färdigheter att verka i internationella nätverk och lär
sig att utnyttja internationell information och kunskap inom den egna branschen.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:
- arbeta i en internationell verksamhetsmiljö och beakta kulturella olikheter
- tillämpa och bedöma internationell information och kunskap inom den egna branschen
- skapa sig en allmän bild av det professionella uppgiftsområdets ställning och betydelse i en

internationell verksamhetsmiljö
- beskriva utmaningarna i fråga om att leda en internationell verksamhetsmiljö och

internationellt samarbete samt söka konstruktiva lösningar för dessa.

Ämneshelheter
- organisationer med anknytning till internationell polisverksamhet
- metoder för internationellt polissamarbete
- kulturens betydelse
- verksamhet i internationella nätverk
- den internationella dimensionen av kompetensutveckling.

Obligatoriska prestationer
Inlärningsuppgifter

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Tidigare studier
Förutsätts inte
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YRKESMÄSSIG MOGNAD
Yrkesmässig mognad
(Hyh2015Amm)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Yrkesmässig mognad

Studieperiodens nivå
Fördjupade yrkesstudier

Typ
Obligatorisk

Omfattning
2 sp

Beskrivning
Den yrkesmässiga mognaden är en del av studerandens förändringsprocess på vägen mot att
bli chef och beslutsfattare. Under studiernas gång utvecklar den studerande en mer utvidgad
uppfattning av befälets chefs- och expertuppgifter inom polisen. Under studieperioden
behandlas också betydelsen av bedömning och respons i chefsarbetet.

Kompetensmål
Efter utförd studiehelhet kan den studerande:
- bedöma sitt eget chefskap och sin sakkunnighet samt utvecklingsbehov i anslutning till dessa
- bedöma samt ge och ta emot respons i expert- och chefsuppgifter
- identifiera personalens roll i ledningen av arbetsgemenskapen.

Ämneshelheter
- chefskap och ledning
- sakkunnighet
- polisorganisationens uppgift och personalens roller
- bedömning och respons i chefsarbetet.

Obligatoriska prestationer
Inlärningsuppgifter och självutvärdering

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Tidigare studier
Förutsätts inte
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LÄRDOMSPROV
Lärdomsprov
(Hyh2015ON)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Lärdomsprov

Studieperiodens nivå
Lärdomsprov

Typ
Obligatorisk

Omfattning
30 studiepoäng
25 sp som distansstudier
5 sp som närstudier, metodikstudier och -verkstäder, seminariearbete och personlig
handledning.

Beskrivning
Lärdomsprovet är ett forsknings-, utvecklings- eller projektarbete som står arbetslivet nära och
stödjer den studerandes yrkesmässiga mognad. Lärdomsprovet har en tydlig praktisk inriktning.
Det är fråga om en uppgift som stödjer utvecklingen inom polisbranschen. Lärdomsprovet utförs
med ett utforskande och utvecklande arbetsgrepp och det stöds genom metod- och
projektstudier samt studier i finska/svenska, kommunikation och informationssökning.

Under lärdomsprovprocessen fördjupar den studerande sitt forskningsmässiga arbetssätt inom
utveckling och ledning av polisbranschen. Ämnet för lärdomsprovet beror i första hand på
arbetslivets utvecklingsbehov. Lärdomsprovet omfattar att tillämpa forskningsinformation,
konceptualisera och bedöma fenomen samt användning av valda metoder för att lösa
forskningsuppgiften.

Kompetensmål
Efter utförd studiehelhet kan den studerande:
- analysera sitt utvecklingsarbete och systematiskt leda sitt arbete
- skapa ny information och förnya handlingsmodeller genom att utnyttja kunskap och

kompetens inom olika områden
- arbeta enligt och använda forskningsmässiga och etiskt hållbara arbetssätt inom

utvecklingen och ledningen
- kritiskt bedöma utvecklings- och forskningsinformation
- komma på och leda småskaliga forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt

bedöma deras genomslagskraft
- etiskt bedöma utgångspunkterna för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten

och förstår vikten av ett etiskt agerande
- tillämpa metoder för forskning och utveckling samt utveckla arbetet inom den egna

branschen genom att utnyttja teoretiska och praktiska metoder.

Ämneshelheter/genomförandesätt
- krav och bedömningskriterier för olika typer av lärdomsprov
- planering av och processen kring lärdomsprovet
- seminariearbete och inbördes utvärdering.
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Obligatoriska prestationer
Seminarier, inlärningsuppgifter och lärdomsprov

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.

Tidigare studier
Förutsätts inte
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VALFRIA STUDIER

Informationsledd polisverksamhet – analys som stöd för ledningen
(vHyh2015Tjp)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Valfria studier

Studieperiodens nivå
Valfria studier

Typ
Valfri

Omfattning
5 sp

Beskrivning
Den studerande bekantar sig med polisens roll som informationsledd säkerhetsmyndighet och
polisens möjligheter att bekämpa brottslighet med beaktande av de lokala förhållandena. Under
studieperioden utvecklar man förmågan hos blivande förmän för befälet att utnyttja polisens
analysverksamhet som stöd för ledningen.

Kompetensmål
Efter studiehelheten kan den studerande:
- beskriva grundläggande begrepp och verksamhetssätt för den informationsledda

polisverksamheten och analysverksamheten
- granska strategier för polisverksamheten ur perspektivet för en informationsledd

polisverksamhet
- använda polisens datasystem och register som stöd för den informationsledda

verksamheten
- utnyttja den informationsledda polisverksamheten och analysverksamheten i polisens

strategiska och operativa verksamhet.

Ämneshelheter
- grundläggande begrepp i den informationsledda polisverksamheten och

analysverksamheten
- analysverksamheten som en del av den informationsledda polisverksamheten
- strategier för polisverksamheten ur perspektivet för en informationsledd polisverksamhet
- analytiskt tänkande, verktyg för analys och operativ ledning
- utnyttjande av den informationsledda polisverksamheten och analysverksamheten i

polisens strategiska och operativa verksamhet.

Obligatoriska prestationer
Inlärningsuppgifter

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.
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Tidigare studier
Förutsätts inte
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Privaträtt för polisbefäl
(vHyh2015Yksoikp)

Studiehelhet till vilken studieperioden hör
Valfria studier

Studieperiodens nivå
Valfria studier

Typ
Valfri

Omfattning
5 sp

Beskrivning
Under studieperioden behandlas privaträttsliga ämneshelheter som har en nära koppling till
polisverksamheten. Den studerande fördjupar sig särskilt i behandlingen av
gränsdragningsfrågor gällande privaträtt och straffrätt med anknytning till polisens verksamhet.

Kompetensmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande:
- dra gränsen mellan civilrättsliga och straffrättsliga frågor
- klarlägga innehållet i och betydelsen av principer och begrepp med anknytning till privaträtt

som är viktiga för polisverksamheten
- analysera och bedöma civilrättsliga specialfrågor som i väsentlig grad anknyter till

polisverksamheten
- bedöma betydelsen av samarbete mellan polisen och åklagaren i förundersökningen när

det brottmål som polisen undersöker också har ett civilrättsligt perspektiv.

Ämneshelheter
- obligationsrätt
- sakrätt
- person-, familje-, barn- och kvarlåtenskapsrätt
- handelsrätt och beskattning
- insolvensrätt
- arbetsrätt.

Obligatoriska prestationer
Inlämningsuppgifter, tentamen, bedömnings- och responstillfällen

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Tidigare studier
Förutsätts inte


