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Følgende skal fastholdes og evt. udvikles:
Læringsmål og temaer for undervisningen - opleves som meningsfyldte og
sammenhængende.
Læsespørgsmål med introduktion til teksten
Eksterne foredragsholdere
Generel tilfredshed med litteraturen
Stor tilfredshed med indholdet af casestudiet
Stor tilfredshed med tilbagemeldninger til opgaver
Hvad vi gør noget ved:
Internetdiskussioner

En fast plan, derfølges fra start
til slut

Introduktionen til casestudiet
kunne være mere tydelig
Ingen ugentlige deadlines

Hvad vi ikke gør noget ved:

Hvordan
Afløses af mindre, individuelle
skriftlige opgaver, med mulighed
for opklarende spørgsmål over
Icecore. Mulighed for frivillig
diskussion og informationsdeling
fortsat til stede
Planen for efteråret ’15 vil ikke
blive justeret i løbet af modulet,
medmindre det bliver bestemt
udefra
Information udsendes før/gives
evt. til sidste
tilstedeværelsesmodul
Der indføres en smule mere
fleksibilitet + opgaver og deadlines
meldes ud før kursus start

Ansvar
Undervi
serne

Termin
Sep 15

Undervi
serne

Sommer
15

Undervi
serne

Nov 15

Undervi
serne

Sommer
15

Hvorfor
Overordnet skal strategimodulet stadig indeholde et

1 af 3

Kritik af besøg ved
SOCOM/JGK

Ønske om mere
tilstedeværelse

Alle blokke (særligt blok om
rammebetingelser) skal knyttes
til et tilstedeværelsesmodul

Afventer
Kritik af at modulet er for langt

besøg ved de operative myndigheder, for at kunne
diskutere og eksemplicere strategi i en dansk kontekst.
Forventning til hvad besøget skal bibringe skal være
klarere, eller de studerende skal efterfølgende have
mulighed for at diskutere hvordan myndighedens
fremlæggelser relaterer til dansk strategi.
Arbejdsbelastningen på læsning kan ikke skæres
yderligere, og træning til eksamen gennem små opgaver
prioriteres også, derfor er der ikke tid til mere
tilstedeværelse.
Vi har ikke tilstedeværelsesmoduler nok, og ønsker
stadig at bruge tilstedeværelsestid på at knytte strategi til
operative enheder

På hvad
Beslutning fra FAK-U om varighed
af moduler

Ændringer til ressourcealokering mv

Tilbagemelding til
studerende
Opsummering af
hovedændringerne frem til
næste modul

Ansvar
FAK-U

Termin
Ult 2015

Ansvar Termin

Hvordan

Hvornår

Pr. mail

Marts 15
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Information til interessenter

Hvad

Hvordan

Hvornår

3 af 3

