Undervisningsevaluering
beslutningsreferat

Uddannelse:
MMS

Kursus/modul/fag:
ML basic 2018

Ansvarlig underviser samt medundervisere:
Emil Thomsen Schmidt og Peter Kaplers
Evalueringsperiode:
Efterår 2018-forår 2019

Institut:
ILO
Dato:
29 NOV 2018

Følgende skal fastholdes og evt. udvikles:
Grundig feedback på lille analyseopgave
Akademisk træning (om end nogle studerende mener, det kunne ligge på intromodulet)
Fastholde balancen mellem tilstedeværelse og fjernundervisning
Forelæsninger fra interne og eksterne

Hvad vi gør noget ved:
Nogle få har svært ved at se
relevansen

Litteratur til diskurs samt oplæg

Evt.: justering af dagen med
beslutningsprocesser

Metaforøvelse

Hvordan
Tydeliggørelse af formål i
introduktionen Herunder ikke
mindst, at modulet ikke giver
konkrete værktøjer, men i stedet
måder at tænke på.
Vi genbesøger litteratur til diskurs.
Anne Klara Boms forståelse af
’elementer’ bør indgå i litteraturen.
Vi kigger desuden i noterne i
oplægget og justerer på denne
baggrund.
Evt. skifte teksten om
skraldespandsmodellen og
tilrettelægge undervisningen, så
der bliver arbejdet med analyse
vha. garbage can
Skal vi gå hurtigere i gang med at
arbejde med litteraturen? Bliver det
oplevet anderledes, hvis Kristians
og Thereses artikel kommer med i
litteraturen? Vi skal under alle
omstændigheder være gode til at
tydeliggøre formålet med øvelsen!

Ansvar
Emil +
Peter

Termin
Ultimo
maj 2019

Emil +
Peter +
Kristian

Ultimo
maj 2019

Emil +
Peter

Ultimo
maj 2019

Emil +
Peter +
Kristian

Ultimo
maj 2019
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Evt.: Eksempler på ydmyge
formuleringer (og det modsatte:
FOR ydmyge formuleringer) i
eksamensopgaven
Evt.: Litteratur til
beslutningsteori

Evt.: Litteratur til Den militære
ledelsesprofession

Skrives ind i eksamensoplægget.
Fremhæv, at ydmyghed er en dyd,
men at der skal være en balance.
Se Helle Reinholds tilbagemelding
på eksamen.
Overveje om March-teksten
præsenterer for mange
beslutningsmodeller.
Overvej desuden at inddrage
militære cases i højere grad.
Skal Anders Bloks tekst med igen?
Eller en anden introducerende
tekst?

Ændringer til ressourcealokering mv

Emil +
Peter

Ultimo
maj 2019

Emil +
Peter

Ultimo
maj 2019

Emil +
Peter

Ultimo
maj 2019

Ansvar Termin

Tilbagemelding til
studerende
Hele holdet informeres om
evalueringen

Hvordan

Hvornår

Besked på ICEcore

December 2018

Information til interessenter
CH ILO + CH SFU

Hvad
Standardevalueri
ng +
beslutningsskabe
lon
Standardevalueri
ng + dialog
Generel kritik af
MMS som
uddannelse

U
U

Hvordan
Pr. mail

Hvornår
December 2018

Mail +
fortolkningsmøde
Mail med
udvalgte citater
er fremsendt af
Peter og Michael
Pingel

November 2018
November 2018
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