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Følgende skal fastholdes og evt. udvikles:
Modulets overodnede struktur, herunder afveksling i læringsaktiviteter
ICECORE udnyttelse og opbygning fastholdes i princippet, idet alle MO moduler dog
ensrettes i opbygning/landingsflade i 2017
Eksterne briefinger og især National operationsplanlægning ved VFK-CH J5 fastholdes og
gives lidt mere tid.
Faciliterede grupperumsdiskussioner og 100-ords bloggen (refleksion over pensum under
fjernundevisningsperioder).
Undervisernes seriøse, men afslappede og kollegiale tilgang.
Modulet vil i 2017 blive reduceret fra 8 ECTS til 5 ECTS, hvorfor der naturligt vil falde en
del ting ud i forhold til det i 2016 gennemførte. Se nedenfor.
Hvad vi gør noget ved:
For meget proces og
”håndværker”-uddannelse
på bekostning af en mere
videnskabsteoretisk tilgang.

Tydeliggøre at modulet ikke
er et planlægningskursus.

Eksamensform.

Modulindhold

Hvordan
Pædagogisk model justeres, idet
balancen mellem planlægning og
akademisk niveau delvist gentænkes,
således at fokus fjernes fra specifik
NATO planner proces, men istedet
behandler emnerne mere
videnskabsteoretisk, konstruktivt
kritisk og reflekterende.
Se ovenfor. Introlektioner om hele
NATO Crisis Response Planning,
herunder hvordan doktrin og COPD
anvendes under modulet.
Ingen mundtlig eksamen. I stedet
midtvejsopgave + skriftlig individuel
eksamen.
Grundet ECTS-reduktion
nedprioriteres COPD fase 2 (Strategic
Level interaction), factor analysis og
COA development. Endvidere fjernes
ét af de to projekter.

Ansvar
Modula
nsvarlig

Termin
Primo 17

Modula
nsvarlig

Primo 17

Modula
nsvarlig

Primo 17

Modula
nsvarlig

Primo 17
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Hvad vi ikke gør noget ved:
Se under ”følgende skal
fastholdes og evt. udvikles.”

Hvorfor

Afventer
Større justeringer i
anvendelsen af scenarie og
pensum.

På hvad
Allerede besluttet omstrukturering i
2017 af MO Basic og advanced fra
5 + 8 ECTS – til 5 + 2 advanced á
5 ECTS.

Ændringer til ressourcealokering mv
Evaluering: I et forsøg på at opnå endnu større deltagelse,
foreslåes det at opmærksomheden på evaluering fra såvel USEK
som IMO gives mere tyngde overfor de studerende. 23
besvarelser af 41 mulige er ikke godt nok.

Ansvar
IMO

Termin
Primo 17

Ansvar
USEK og
modul
ansvarlig

Termin
Ultimo 17

Tilbagemelding til
studerende
Skriftligt

Hvordan

Hvornår

Mail og Icecore

Ultimo 16

Information til interessenter

Hvad

Hvordan

Hvornår

NIL
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