Input fra de studerende
Hermed forslag til dagsorden ifm. studienævnsmøde 26 OKT 2017.
Eksamensbelastning bør tilsvare ECTS point
Ref.: SDU.DK Master of international security and law (ENG version af webstedet)
Observation:
Eleverne på MMS har ofte krævende funktioner ved siden af studiet, hvorfor man bør tage hensyn til dette.
En af måderne at reducere presset er ved at holde eksamensbelastningen på et minimum.
Under Operationer Basic gennemførers en eksamensopgave over 14 dage, med 12 sider enkeltmand (20
sider for to mand). Dette ses som en unødvendig stor belastning for 5 ECTS. Ifm. gennemførelse af Master i
Internationale sikkerhed og folkeret som bestod af fag på 10 ECTS var eksamenerne mindre belastende.
Typer af eksamener bestod af: 53 timer skriftlig eksamener med maks. 8 siders, 4 timers skriftligeksamen
med 6 sider, mundtlige eksamener 30 min. med 4 siders synopsis.
Forslag:
Tilpasse eksamenerne til at ligge i den lavere ende af det mulige spænd, og derved give mindre opgaver i
kortere tid.
Eksamen skrivning på engelsk
Ref.:5.3. Eksamenssproget
Observation:
Der er i studieordningen mulig at aflægge eksamenerne på dansk og svensk el. norsk. Da vi lægger os mere
og mere op ad udenlandske engelsktalende enheder især på Joint-Combined niveauet, bør dette styrkes
generelt i forsvaret.
Forslag:
Engelsk tilføjes til muligt eksamenssprog, og det kan være valgfrit for eleverne at vælge eksamenssprog
især ved fagene i operationer og strategi.
Brug af internat under tilstedeværelsesmoduler(TV)
Det bør undersøges overordnede udgift til Hotel m.m. for gennemførelse af TV i KBH.
Observation:
Under gennemgang af tilstedeværelsesmodulerne gennemført ved FAK er der en begrænset antal
militærindkvarteringer tilgængelig i KBH(Holmen og Høvelte). Den manglende indkvartering påføre
enhederne ekstra udgifter ifm. hotel indkvartering.
Forslag:
Der undersøges den samlede udgift for forsvaret ved de enkelte TV, herunder udgifterne til hotelophold.
Såfremt de økonomiske forhold taler for det gennemføres fremtidige TV på forsvaretsestablishmenter med
det formål at reducere de generelle udgifterne til uddannelsen. Desuden ses der en fordel ved
internatophold, da eleverne får større mulighed for at socialisere/opbygge netværk.

Mulighed for enkeltmodulsstuderende tilmelding til yderligere kernemoduler
Ref.: Uddannelsesaftaler

Observation:
Enkeltmodulsstuderende skal inden indtræden på studiet klarlægge hvilke moduler der skal gennemføres.
Når dette bliver besluttet fastlåses modulerne for den enkelte studerende, og den enkeltmodulsstuderende
har ikke mulighed for yderligere tilvalg af kernemoduler.

Forslag:
Enkeltmodulsstuderende bør have mulighed for tilvalg af ekstra moduler, både for udvikle den enkelte MA,
men også såfremt MA skifter og har behov for yderligere viden.
Med venlig hilsen
Kristian Amsinck Petersen
Kaptajn

