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Følgende skal fastholdes og evt. udvikles:
Fastholdes: Panel debat med deltagelse af OB/GN eller civile på samme niveau. Evt deltagelse af
repræsentanter fra Udenrigsministeret vedr. dansk samtænkning.
Fastholdes: Krigshistoriskeeksempler støttet af IMK på FAK
Fastholdes: Anvendelse af eksterne specialister som kulturrådgivere (CULAD fra IMK på FAK),
Stabiliseringsrådgiver (STABAD), Militærjurist (MJUR), Air Liassion Officer (ALO) og evt.
forbindelsesofficerer (LNO) fra andre CC i hele eller dele af stabsarbejdet.
Udvikles: Den teoretiske vinkel bør i højere grad sætte scenen for valg af metoder og modeller.
Dermed vil eleven få redskaber til at kunne stille sig kritisk og reflektorisk over for, hvorledes en
given problemstilling løses. Herigennem opnås en højere grad af synergi mellem teori og
operationalisering.
Udvikles: Reflektionsperioderne under gennemførelsen bør fokuseres mere på de anvendte teorier
mhp. at styrke den akademiske profil under modulet.

Hvad vi gør noget ved:

Hvordan

Ansvar

Termin

Kontrol af referencer til pensum
jf. læringsplan CCP

Modulansvarlig kontrollerer
referencer til pensum jf.
læringsplanen forud for upload til
IceCore.
Fastlæggelse af rammerne og
indhold af eksamen
Umiddelbart efter ansøgningsfristen
sendes navne og baggrund til
modulansvarlig i CLO. Herefter
aftales der med MMS / FAK, hvem
og hvor mange, der optages.
CALABAN fastholdes som scenarie.
Der udleveres først delelementer,
når disse skal anvendes. Dette
gøres således, at der dels ikke er
info overload og at den skitserede
COPD-proces efterlignes mere.
Koordinationsmøde med CVO/IMO
mhp. en bedre kobling imellem CC

Modul
ansvarlig

31. januar
2019

CH CLO

29. marts
2019
Umiddelbart efter
ansøgningsfrist

Eksamen gennemførelse og
indhold
Ikke optage flere end 25
studerende og se mere kritisk på
ansøgernes baggrund

Følge COPD proces mhp.
udlevering af delelementer af
CALABAN, således der ikke er
INFO overload, men at tingene
udleveres, når de skal anvendes.
Bedre sammenhæng fra FLEX
CCP til MMS IMO Basic og IMO

MMS FAK
kontor i
samråd
med CH
CLO
Modul
ansvarlig

Modul
ansvarlig

Løbende
under
modulet

31. januar
2019
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Advance

Kontrol af teorigrundlag og
anvendelse af dette under CCP
modulet i sammenhæng til
eksamen.
Bedre sammenhæng imellem
uddannelser, der anvender COPD

Undervisnings- og gruppelokaler

Udlevering af nøglebrik til
eksterne

planning og IMO Basic og IMO
Advance, da alle moduller anvender
samme grundlag (COPD).
Opgavestilling i forhold til synopsis
og krav til teorianvendelse
undersøges nærmere.
Snitflader afklares med CVO,
herunder teorier mhp. bedre
sammehæng imellem CCP og IMO
Basic og IMO Advance.
Bestilling af lokaler på FAK, således
at der primært anvendes de samme
lokaler under hele kursus.
Bygninger på FAK er låst og
eksterne (ikke OFU studerende)
kan ikke umiddelbart få adgang til
bygningerne. Der udleveres en
nøglebrik ved modulstart (CCP
INTRO) og afleveres ifm. eksamen.

Modul
ansvarlig

31. januar
2019

Modul
ansvarlig

31. januar
2019

Modul
ansvarlig

31. januar
2019

Modul
ansvarlig

24. april
2019

Hvad vi ikke gør noget ved:

Hvorfor

Ændring af stabsarbejde

Vi ændrer ikke på anvendelsen stabsarbejder, da det er her,
at der sker læring, hvor teorier omsættes til praksis og
dermed giver en dybere forståelse af pensum.

OFU studerende er stadigvæk
under bedømmelse.

OFU studerende er fortsat under udvikling og bedømmelse,
da CCP er en del af OFU.

Ændringer til ressourcealokering mv

Ansvar Termin

Mere sammenhæng af rådige lokaler således faciliteterne understøtter
indhold og formål med CCP.

Modul
ansvarlig
Modul
ansvarlig

Rekvirering af specialister interne på FAK (Air, Mar og evt. SOF fra
IMO/CVO)

Tilbagemelding til
studerende

Hvordan

Offentligøres på FAK.dk

Via MMS FAK

Information til interessenter

Hvad

Snarest

Snarest

Hvornår

Hvordan

Hvornår
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