FORSVARSAKADEMIET

REFERAT AF 17. MØDE I MMS STUDIENÆVN
VED FORSVARSAKADEMIET
FREDAG DEN 10. MAJ 2019 kl. 09.00

DELTAGERE:
Uddannelsespersonale:
OK Claus Smith Rasmussen, Studieleder
MJ Allan Peter Therkelsen

Repræsentanter Studerende:
KN Johan Legard Aagaard
KN Peter A. Faurholt-Nielsen
(Næstformand)

Videnskabeligt Personale (VIP):
OK Kenneth Øhlenschlæger Buhl (Formand)
MJ Peter Kaplers

Sekretær:
OASS Sascha Hedberg

Fraværende:
MJ Mike Fog

Ad hoc:
OB Palle Mørkøre, Studiechef
Dekan Ole Kværnø
IT-konsulent Sandra C. Petersen

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst ved formanden
Godkendelse af referat fra 16. møde i Studienævnet 29. januar 2019
Opfølgning siden sidst
Orientering fra Dekanen vedrørende det foreløbige arbejde med studieordning for
MMS
Orientering om FAK lærings- og studiemiljø 2018
Input fra de studerende
Efterårets møderække
Eventuelt
Afrunding

AD dagsordenen pkt. 1.
Formanden bød velkommen til det 17. møde i Studienævnet og orienterede kort om dagsorden for mødet.
Formanden noterede endnu en gang, at den 4. repræsentant for de studerende iht. Forretningsorden for Studienævnet for MMS ved FAK (FEB 2017) endnu ikke er valgt og opfordrede til, at bliver fundet en kandidat.

AD dagsordenen pkt. 2.
Ingen bemærkninger til referatet.
OB Palle Mørkøre (KØM) skal fremadrettes inviteres til MMS-Studienævnsmøder.
AD dagsordenen pkt. 3:
 Orientering om FAK Folkeretsundervisning – dette punkt vil der blive fulgt op på i løbet
af efteråret, når man har fundet en fast praksis.
 Intet konkret om MMS-studieordning endnu.
 Skrivelse vedr. anbefalinger til CH for MMS-studerende er løftet til FAK CH gruppe
– man skal være OBS på at adressere det rigtige niveau.
Forsvarschefen har fokus på belastningen og har interesse for detaljerne omkring justering
af studieordningen og vilkårene for uddannelsen. Men det er vigtigt at huske på, at en del
af de studerende gør tjeneste i de øvrige styrelser, hvor cheferne og direktørerne ikke alle
deler Forsvarschefens syn på fair vilkår.

AD dagsordenen pkt. 4:
Af hensyn til den tidsmæssige afvikling, blev punkt 5 gennemgået før punkt 4.
Dekanen orienterede om, hvor langt projektgruppen, som står for revisionen af den nye
studieordning, er nået.
I øjeblikket arbejdes der med følgende punkter:
 Reducerer den samlede belastning – herunder reducerer antallet af eksaminer.
 Give bedre studieforudsætninger = mindre oplevet belastning.
 Give større gennemsigtighed i forhold til studieforløb/-belastning
 Give større fleksibilitet og valgfrihed.
Der arbejdes fortsat på projektet og intet er endnu besluttet.
Der foreligger dog et udkast, hvor der i forhold til den foreliggende studieordning er øget
fleksibilitet blandt de grundlæggende moduler i militær ledelse, militær strategi og militære
operationer, således at det var muligt at reducere omfanget for op til to af disse moduler til
5 ECTS, hvor den i dag ligger på 10 ECTS. Denne øgede fleksibilitet var motiveret af hensynet til Forsvarets HR strategi, der tilsigtede en højere grad af specialisering inden for de
tre kompetence områder. Derudover var intromodulet nu normeret til 5 ECTS, så det afspejlede den konkrete belastning.
Formanden fremførte hertil, at man først og fremmest havde forventet en sammenlægning
af basic og advanced modulerne mhp. at reducere antallet af udprøvninger og øge mulighederne for fordybelse, således at de tre grundlæggende moduler fortsat indgik med 10
ECTS hver.
MJ Peter Kaplers fremsatte et kompromisforslag, hvorefter det stadig var muligt at specialisere sig i løbet af uddannelsen, men hvor mindst to af de grundlæggende moduler skulle
udgøre 10 ECTS. Dekanen sagde, at man ville tage dette med i de videre overvejelser i
projektgruppen.
Studieledelsen gjorde opmærksom på, at selve belastningen ikke ligger i Studieordningen,
men ved det enkelte institut/modulansvarlige. Man vil fremadrettet være mere opmærksom
på den aktuelle belastning og i samarbejde med institutterne få udvikle en bedre praksis.
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AD dagsordenen pkt. 5:
Sandra C. Petersen, Uddannelsesafdelingen, orienterede om resultatet af FAK lærings-og
studiemiljømåling, som kørte i efteråret 2018. Formålet med målingen var, at få belyst,
hvordan studerende og kadetter oplever deres lærings- og studiemiljø på FAK. Undersøgelsen afdækkede 4 temaer; det fysiske-, digitale-, faglige- og sociale lærings- og studiemiljø.
Målgruppen var studerende på MMS, Diplomuddannelse for HRN, SVN, FLV, SVN funktionsuddannelse, Sprogofficersuddannelse, ALO samt Bataljonskursus.
Følgende punkter afviger generelt:
 Belastningen
 Ubalance imellem uddannelse, job og familie.
 IT-understøttelse halter
 Idrætsfaciliteter mangler
Præsentation samt analyserapport er vedlagt (bilag 1 og 2)
Overordnet kunne det konstateres, at selvom MMS generelt lå under de tre diplom uddannelser i de studerendes evaluering, var der ikke tale om en signifikant forskel.
AD dagsordenen pkt. 6
Der blev spurgt ind til muligheden for studiekort. Allan P. Therkelsen kunne fortælle, at
notatet er skrevet og sendt frem til videre sagsbehandling.
Afsluttede MS Basic – manglende skriftlig tilbagemelding. De studerende har fået besked
fra den modulansvarlige, at der ikke komme en skriftlig tilbagemelding. De studerende ønsker skriftlige tilbagemeldinger på deres afprøvninger: AKTION: MMS-sektionen.
AD dagsordenen pkt. 7
Der vil blive indkaldt til to møder i efteråret. Sekretæren booker direkte i kalenderen.

AD dagsordenen pkt. 9
Formanden rundede af og takkede for et godt og konstruktivt møde.

Mødet sluttede kl. 11.30
____________________
Sascha Hedberg
Sekretær
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