FORSVARSAKADEMIET
REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN
VED FORSVARSAKADEMIET
TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30
DELTAGERE:
Videnskabeligt Personel:
OK Peter Holgersen (Formand)
MJ Claus Rohde
FULDM Kristian Brobæk Madsen
FULDM Peter Sjøstedt

Repræsentanter Studerende:
KN Christian Friis (Næstformand)
KN Lotte Vammen
KN Peter Kastrup Madsen

Sekretær:
Sascha Hedberg
Fraværende:
KN Asger Bringø Wium

Ad hoc:

DAGSORDEN:
1. Velkomst ved formanden
2. Godkendelse af referat fra mødet i Studienævnet 29. oktober 2015
3. Opfølgning siden sidst
a. IT-materiel. Hvad ønsker de studerende?
b. Forum for studerende på ICEcore
4. Tilbagemelding på Roadshow
5. Orientering om:
a. Optag 2016
b. Masterprojekt
6. Revision af studieordning for Master i Militære Studier
7. Konklusionsreferater
8. Input fra de studerende
9. Møderække for Studienævnet, forår 2016
10. Eventuelt
11. Afrunding

AD dagsordenen pkt. 1.
Formanden bød velkommen.
AD dagsordenen pkt. 2.
Referatet blev godkendt – pkt. 9 vedr. ”fælles forum på ICEcore” er dog ikke blevet lavet
grundet andre arbejdsmæssige prioriteter.
AD dagsordenen pkt. 3:
a. De studerende ønsker generelt:
·

At der er valgfrihed mellem Mac eller PC baseret udstyr afhængig af, hvad man er
vant til at arbejde med, men ellers en PC baseret løsning.

·

De studerende der bruger Mac har oplevet problemer med koblingen til Forsvarsakademiets IT systemer. Mac kræver anvendelse af underprogrammer, blandt andet i forbindelse med brug af Icecore.

·

Det er afgørende, at det udleverede materiel samt programmer er moderne med en
forventet levetid på minimum fire år, og bør derfor ligge i en prisklasse på omkring
8.000 til 10.000 kr.

·

Det skal være i en letvægtsudgave men samtidig robust og kunne tåle transport.

·

Der skal minimum være en 13” tommer skærm, helst 15,6 ” samt et ordentligt tastatur

De studerende har følgende bemærkninger til de nuværende udleverede Dell tablets:
·

Forbindelse mellem tastatur og tablet virker dårligt.

·

Både tablet samt tastatur skal lades op.

·

Skærmen er for lille at arbejde på.

·

Ingen bruger tablet alene, skal bruges sammen med tastatur, og der er problemer
med tastaturbatteriets levetid.

·

Mange har haft problemer med tastatur, batteri samt oplader. Det opleves som værende en dårlig kvalitet, og flere har skiftet over til egen PC-løsning.

b: Som beskrevet under pkt. 2. er et fælles Forum for de studerende på ICEcore under
udarbejdelse. ICEcore er dog i øjeblikket ved at skifte version og der er lidt opstartsproblemer – Peter Kastrup kigger på et fælles forum, når denne version er helt på plads.
AD dagsordenen pkt. 4:
Roadshowet kørte i uge 47. Det var CH FAK, CH FPS samt CH U (FAK), som havde ansvaret. Man var tre forskellige steder i landet og der mødte sammenlagt 3-400 personer
op.
Emnet var: "Hvad er op og ned på Forsvarets lederuddannelser og hvordan er samspillet
med HR-strategien?
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AD dagsordenen pkt. 5:
a: Ansøgninger til MMS og OFU: Der er ved ansøgningsfristens udløb 99 ansøgere fra
Hæren, 32 ansøgere fra Søværnet, 20 ansøgere fra Flyvevåbnet samt 6 ansøgere med
civil baggrund fra Forsvarsministeriets myndighedsområde – i alt 157 ansøgere!
PROM tallet for MMS optag 2016 er for nuværende: 40 ordinære MMS-studerende og 15
enkeltfagsstuderende.
PROM tallet for OFU er øget til 14 studerende.
b: Masterprojekt: Der bliver sendt en skrivelse ud til de studerende, som har valgt Masterprojektet i forårssemesteret. Der bliver mulighed for at finde vejleder i januar.
Første tilstedeværelse bliver i uge 5 med 2 dages tilstedeværelse. Næste tilstedeværelse
bliver i uge 11(2 dage) og herefter bliver der evt. nogle workshops med vejleder og andre
studerende, man kan sparre med. Aflevering hedder den 1. juli og mundtlig eksamen i uge
35. Der er hermed sat 22 uger af til skrivningsprocessen.
Stud.repræsentant rejser det som et problem, at der er 9 uger mellem aflevering og eksamen. Svar fra Studieledelse: For at begge semester skal have 22 uger til skriveprocessen, kommer terminerne til at ligge på denne måde. Vi håber på erfaringer fra de første
moduler, og vil selvfølgelig rette til på bedste vis.
Der er begrænsninger på vejleder hos institutterne – institutterne melder rådige vejleder
ind. En vejleder kan have 1-3 studerende pr. semester. Der er afsat op til 15 timers vejledning inklusiv vejleders forberedelse pr. projekt. Nogle studerende kan komme ud
for, at de skal revurdere deres institut-/vejledervalg – evt. vente med masterprojektet til
semesteret efter.

AD dagsordenen pkt. 6:
Det forventes, at studieordningen for Master i Militære Studier bliver ændret - gældende
fra optag 2016.
Optag 2014 og 2015 skal naturligvis færdiggøre uddannelsen efter den nuværende studieordning.
Ændringen betyder i korte træk følgende:
- Intromodulet ændres til en varighed af op til to uger (tentativt). I tillæg til videnskabsteori
skal der undervises i krigsteori som en del af masterprojektet. Undervisningen giver 3
ECTS point, der indgår som en del af de 15 ECTS point i masterprojektet.
- Advanced modulet i militære operationer ændres fra 8 til 5 ECTS.
- Der skal gennemføres tre FLEX-moduler (15 ECTS), idet de udsparede to point (fra Intromodulet) plus tre point (fra advanced operationer) anvendes til et ekstra Flex-modul.
- Studerende på Operations- og Føringsuddannelsen vil således tilsvarende få mulighed
for valg af et Flex-modul.
Som vi tidligere har orienteret om, så har vi indenfor rammerne af jeres studieordning ændret modulskitsen som følger:
- Uddannelsesskitsen ændres, så der bliver en anbefalet rækkefølge med ledelse i 1. studiesemester, strategi i 2., operationer i 3. og Flex-moduler i 4. Denne rækkefølge kan i
sagens natur fraviges, ligesom der kan vælges Flex-moduler løbende.
- Basic og advancedmodulerne gennemføres over halve semestre i forlængelse af hinanden.
- Flex-modulerne gennemføres som for nuværende over hele semestre efter institutternes
bestemmelse.
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- Denne modulstruktur er først endelig implementeret i efterårssemesteret 2017.
For optag 2014 og 2015 betyder det konkret, at det sidste 8 ECTS point advancedmodul i
operationer efter den nuværende studieordning udbydes i første halvdel af efterårssemesteret 2016.
For dem af optag 2014 og 2015, der ikke når at gennemføre det sidste 8 ECTS advanced
modul i operationer i 2016, forventer vi at gennemføre to mulige overgangsordninger:
-

-

I kan vælge at gennemføre et efterfølgende (fra 2017) 5 ECTS point advanced operationsmodul som et 8 ECTS points modul, idet vi forventeligt vil udbyde et udvidet
pensum i form af flere skriftlige opgaver. I vil således gå til eksamen med det øvrige
hold, men I et udvidet pensum.
I kan vælge at gennemføre et ekstra Flex-modul, velvidende at I dermed opnår 62
ECTS point i den samlede master.

Stud.repræsentant gør opmærksom på, at den samlede uddannelse bliver forlænget med
et halvt år – ikke videre motiverende for den kommende rekruttering.
AD dagsordenen pkt. 7:
Konklusionsreferaterne er endnu ikke behandlet i MMS-sektionen – de bliver lagt på
www.fak.dk, når de er færdigbehandlet.
AD dagsordenen pkt. 8:
Input for de studerende: Rammerne for gennemførelse af internater. Der skal betales skat
af time-og dagpengene, hvis undervisningen kun løber til kl. 17. Løsning – selvstudie/refleksion fra kl. 17 – 21.30 – skal stå på skemaet.
AD dagsordenen pkt. 9:
Møderække i foråret 2016.
29. februar - formiddag
25. april – formiddag
AD dagsordenen pkt. 10:
Der er ved FAK nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder på at lave en mere ensartethed på
tværs af uddannelserne/modulerne på FAK. Man har blandet andet udarbejdet en standard formular til læringsplanerne.
Arbejdsgruppen vil prøve at i mødegå in-put fra de studerende – men der skal stadig være
plads til fleksibilitet for det enkelte institut. Kristian Brobæk Madsen er medlem af denne
arbejdsgruppe.
AD dagsordenen pkt. 11:
Formanden sluttede af.

Mødet sluttede kl. 14.30
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______________________
Sascha Hedberg
Sekretær
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