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Følgende skal fastholdes og evt. udvikles:
- Modulets struktur (opdeling i et forberedende seminar og studietur) med
obligatoriske besøg ved de højeste NATO-myndigheder og et hovedstadsbesøg
ved en strategisk partner.
- Det tilstræbes, at det så vidt muligt er danske udsendte, der bidrager med indlæg til
belysning af såvel strategiske som operative emner under besøgene.
- Et militært aktuelt hovedemne som rød tråd gennem hele forløbet og – hvor muligt –
belysning af relevante aspekter gennem forskellige synspunkter.

Hvad vi gør noget ved:
Hvordan
Større ledelsesmæssigt indhold IMK og ILO laver et fælles oplæg

Ansvar
IMK

Termin
Ultimo
FEB
2019
Primo
2019

Færre emner til SHAPE/NMR
men mere i dybden

Opgaveanmodning sendes til
SHAPE/NMR som i dialog med
IMK udvælger relevante emner.

IMK

Hvad vi ikke gør noget ved:
Større elevinddragelse og
elevopgaver

Hvorfor
Exit-modulet og ikke mindst rejsedelen har to formål:
Dels, at FC ønsker, at alle officerer, der har gennemført
MMS bør have besøgt NATO´s strategiske
hovedkvarterer i Belgien og dermed bidrage til officerens
forståelse af den stratigiske og operative ramme, som
Forsvaret virker i, dels at Exit-modulet bør tjene som en
holdningsskabende og personlig udviklende rejse, hvor
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Lærerstabens deltagelse

Mødes på destinationen frem
for i KBH lufthavn.

Afventer
Fastlæggelse af tema for
næste år

Enkeltmodulforløb (EMF)
deltagelse i EXIT

det i høj grad er op til den enkelte at skabe et udbytte af
modulet.
Der er rejst kritik af, at antallet af repræsentanter fra
institutter mv. fra FAK var højt. Det er altid relevant og
ønskeligt med ressourcebevidsthed, men herved
overses, at FAK-medarbejderes deltagelse i såvel
forberedelsesseminaret som selve rejsen er udtryk for en
vurdering om konkret bidrag til de studerende udbytte
men også til FAK interne læring. Rejsen har ikke været
gennemført i en årrække, hvorfor der er flere fra FAK
stab der også har behov for en ”opdatering” af viden.
Det er helt klart ønskeligt at delegere ud- og hjemrejse til
rejsedeltagerne. De vilkår for rejseplanlægning, som
Forsvaret er pålagt for rejser af denne karakter, tillader
imidlertid ikke individuel rejseplanlægning.

På hvad
CH FAK, Studie CH MMS og CH
IMK beslutter overordnet tema
(den røde tråd), valg af hovedstad
og udsender på grundlag af deres
overvejelser et
planlægningsdirektiv. IMK
nedsætter en AG med deltagelse
af alle institutter fastlægger
herefter underliggende temaer.og
plan for gennemførelse.
CH FAK beslutning

Ændringer til ressourcealokering mv

Ansvar
STU
CH
MMS

Termin
OKT
2018

Studiele
delse

OKT
2018

Ansvar Termin
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Tilbagemelding til
studerende
Skriftligt

Hvordan

Hvornår

Dette referat offentliggøres
på studienævnets
hjemmeside

Primo juli 2018

Information til interessenter

Hvad

Hvordan

Hvornår
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