FORSVARSAKADEMIET

REFERAT (KONSLUSION OG FULDSTÆNDIGT) AF 1. MØDE I
STUDIENÆVNET FOR OFFICERSUDDANNELSERNE
ONSDAG 14. DECEMBER 2016 KL. 1230.
DELTAGERE:
Studieledelse & videnskabeligt personel
OK John M. Nielsen, SOS
KN Lennart S. Jeppesen, ILO
CSG Herluf Sørensen, FLOS (suppl.)
Lektor Dorte F. Nielsen, ISK

Repræsentanter - studerende:
SG/KT Kasper L. Gladney, HO
SG/KT Christian Nielsen, HO

Sekretær:
OASS Lonni Marquart
Fraværende:
MJ Kim Broberg, HO
MJ Karsten Maarup, IMO
SGE/KT Anders Nielsen, FLOS
SGE/KT Rasmus Andersen, FLOS
SG/KT Rasmus S. Jokumsen, SOS
SG/KT Karsten L. Vendelbjerg, SOS

Ad hoc:
Iab.

DAGORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af formand (blandt studieledelsen)
Valg af næstformand (blandt de studerende)
Gennemgang af forretningsorden.
Hvilken platform skal studienævnet kommunikeres på?
Hvor tit skal studienævnet afholde møder?

I mangel af en formandskandidat tog OK John M. Nielsen ordet og bød velkommen til
deltagerne. Herefter blev dagsordenen gennemgået:
Ad dagsordenens punkt 1:
Da flere af medlemmerne af studieledelsen havde meldt afbud, og ingen på forhånden
havde udtryk ønske om at tage formandsposten, så studienævnet sig ikke i stand til at
gennemføre valget.
Beslutning: OK John M. Nielsen vil – pr. mail – bede de 3 skolechefer om at vælge en
formand for studienævnet blandt deltagerne fra studeledelsen.
Ad dagsordenens punkt 2:
Kadetter fra både SOS og FLOS kunne ikke være til stede på grund af deres
uddannelsesforløb. KT Christian Nielsen vil dog gerne tage posten som næstformand, hvis
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dette kan accepteres af de øvrige kadetter.
Beslutning: Sekretæren rundsender en mail om emnet til de øvrige kadetter for at få deres
accept af valget til næstformand.
Ad dagsordenens punkt 3:
Deltagerne havde en del spørgsmål omkring forretningsordenen, som f.eks:
 Skal ændringer af studieordningen høres eller godkendes i studienævnet?
 Skal studienævnet kommer med forslag til ændringer af studieordningen?
 Hvilken lovhjemmel beskriver studienævnets kompetence?
 Skal studienævnet tage stilling til meritansøgninger?
 Skal studienævnet tage stilling til eksamensklager?
 Er studienævn den korrekte definition – skulle det hedde studierådet?
 Hvordan skal studienævnet forholde sig i forhold til de funktionsbestemte
uddannelser?
Beslutning: Dekanatet inviteres til det næste møde for at svare på studienævnets
spørgsmål. Herudover bliver det den kommende formands opgave at få afklaret
studienævnets rolle og udarbejde i forslag til forretningsordenen.
Ad dagsordenens punkt 4:
Beslutning: Deltagerne besluttede at kommunikationen skal foregå via internettet, hvor der
allerede er lavet en side til studienævnet for officersuddannelserne på www.fak.dk. Det er
derfor op til deltagerne selv at sørge for datoer for studienævnets møder fremgår på andre
platforme (Outlook, TimeEdit m.v.)
Ad dagsordenens punkt 5:
Deltagernes forslag var umiddelbart 2 møder før sommerferien og 2 møder efter
sommerferien. Men da studienævnets kompetence ikke er belyst helt, kan det blive
nødvendigt at afholde møder oftere – f.eks. hvis studienævnet skal tage stilling til
ændringer af studieordningen, meritansøgninger m.v.
Beslutning: Det blev besluttet at det er nødvendigt at afholde et møde i medio/ultimo
januar 2017 for snarest at få belyst studienævnets kompetence og forretningsorden. Den
valgte formand får til tage opgave at få information m.v på plads til det kommende møde i
januar måned.
Mødet sluttede kl. 1345.
________________________________
Lonni Marquart
Sekretær
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