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DAGORDEN:
1. Indledning ved formand.
a. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Referat af sidste møde ligger i KESDH.
b. Fotografering til FAK hjemmeside
Sekretær skal tilsikre, at fotografering af nævnets medlemmer finder sted
ved næste møde.
Ændringer i Persondataloven blev kort skitseret og debatteret, herunder blev
FPS skrivelse herom inddraget.
c. Formand orienterer om fremsendte ændringsforslag til FAK BST 053-1 om
studienævnet.
FMD gennemgik kort fremsendte ændringsforslag.
JMN orienterede om, at ændringsforslaget er godkendt pr. 14. april 2018 jf.
mailkorrespondancer ml. skolecheferne og FAK-U
d. Status på HRN diplomuddannelse.
FMD orienterede om Hærens reviderede Diplomuddannelse, samt gav status
pr. 25. maj.
SOS/FLOS bød ind med deres erfaringer for lignende revisioner på deres
respektive uddannelser.

1

KM gjorde opmærksom på, at der måske skal finde revidering af ECTS-point
og læringspunkter i studieordningen sted. Dette medførte en generel
drøftelse af struktur og ECTS-point fordeling.
e. Status på ny mellemlederuddannelse med udgangspunkt i relevans for optag
af kadetter.
FMD orienterede om Forsvarets arbejde vedrørende en ny mellemleder
uddannelse mhp. at skabe gøre denne til en akademiuddannelse.
FMD fremsender med dette referat kommissorium om nye
mellemlederuddannelse til nævnets medlemmer (vedhæftet).

2. Indkomne emner.
NIL
3. Formand; Informationer af betydning for studienævnets arbejde.
FMD stopper som CH/USEK HO. FMD opfordrede i den sammenhæng til, at der
vælges ny FMD ved næste møde i studienævnet efter sommerferien 2018.
NK SOS varetager frem til formelt valg af ny FMD hvervet.
4. Eventuelt.
a. FMD informerede om studieordningen for HO revidering af
Funktionsuddannelsen for hold Anker, udgivet pr. 25. maj.
b. JMN informerede om SOS revidering af Funktionsuddannelserne på SOS pr.
1. august.
c. JMN informerede om, at faget Forvaltning – i den form og længde der
oprindelig er udlagt – ikke umiddelbart harmonerer og passer ind som
individuelt fag på Funktionsuddannelsen. Nærmere undersøgelser af
muligheder skal iværksættes.
Dette medførte en generel drøftelse af faget Forvaltnings betydning for
officersuddannelserne og for kadetterne.
d. AN informerede om FLOS nye medlem af studienævnet, SG/KT Sandra
Wiese Heirung.
5. Tidspunkt for næste møde.
Fungerende FMD foreslog næste studienævnsmøde afholdes ultimo august,
nærmere bestemt den 21., 22. eller 23. august.
Sekretær for studienævnet skal indkalde til næste møde jf. ovenstående
retningslinjer.
Mødet sluttede kl. 14.00.
________________________________
Kristian Lindhardt
Sekretær
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