FORSVARSAKADEMIET
REFERAT AF 6. MØDE I MMS STUDIENÆVN
VED FORSVARSAKADEMIET
MANDAG DEN 29. FEBRUAR 2016 kl. 10.00
DELTAGERE:
Videnskabeligt Personel:
OK Peter Holgersen (Formand)
MJ Claus Rohde
FULDM Kristian Brobæk Madsen
FULDM Peter Sjøstedt

Repræsentanter Studerende:
KN Christian Friis (Næstformand)
KN Asger Bringø Wium
KN Peter Kastrup Madsen

Sekretær:
Sascha Hedberg
Fraværende:
KN Lotte Vammen

Ad hoc:

DAGSORDEN:
1. Velkomst ved formanden
2. Godkendelse af referat fra mødet i Studienævnet 14. december 2015
3. Opfølgning siden sidst
a. IT-materiel. Status
b. Forum for studerende på ICEcore
4. Orientering om:
a. Optag 2016
b. Masterprojekt
5. Revision af studieordning for Master i Militære Studier
6. Konklusionsreferater
7. Input fra de studerende – se bilag
8. Næste møde, 25. april formiddag
9. Eventuelt
10. Afrunding

AD dagsordenen pkt. 1.
Formanden bød velkommen.
AD dagsordenen pkt. 2.
Referatet blev godkendt.
AD dagsordenen pkt. 3:
a. Status på udlevering af IT-materiel: FAK ledelse overvejer, om man stadig vil udlevere
IT-materiel til MMS-studerende. På andre uddannelser internt i FSV samt eksternt
kører man konceptet: Bring your own device.
Der er i øjeblikket to perspektiver i spil:
1: Økonomi: kan man anvende denne udgift på andre måder, hvor det er mere hensigtsmæssigt.
2: Der er muligvis et beskatningsmæssigt problem, hvis man har udleveret to PCére fra
samme virksomhed også selvom det er til to forskellige formål. Dette er dog ikke undersøgt til bunds.
Der vil selvfølgelig stadig være mulighed for udlevering af IT-materiel, hvis tjenestestedet
ikke kan tilbyde en løsning.
Kommentarer fra de studerende: Holdningen er primært, at hvis pengene kan gå til
noget bedre, var det måske den bedste løsning for FSV i øjeblikket.
Et forslag var, at man ikke automatisk fik udlevet IT-materiel, men kunne ansøge, hvis
man havde behov for det
Man ville dog gerne vende problemstillingen med de to optag. Der er siden mødet blevet
udarbejdet en spørgerundersøgelse for de 2 optag og resultatet er fremlagt FAK ledelse til
videre bearbejdelse. Tak til de to optag for hurtig tilbagemelding.
b. Peter Kastrup har oprettet et fælles forum på ICEcore – der er kun adgang for de studerende. Dette forum skal gerne give bedre mulighed for sparring samt formidling omkring Studienævn mv.
AD dagsordenen pkt. 4:
a. Processen omkring Optag 2016 er i fuld gang. Der er møde i optagelsesnævnet den 2.
marts – den 11. marts bliver det meldt ud, hvem der er optaget. 159 har ansøgt og der skal
vælges 40 ordinære MMS-studerende og op til 15 enkeltfagsstuderende.
b. Der har været spørgsmål ang. den mundtlige afprøvning i forbindelse med Masterprojektet – har det hele tiden været en del af den gældende Studieordning?
Den mundtlige afprøvning er indskrevet i den gældende Studieordning – og Optag 2014
og 2015, hører under denne Studieordning. Dekanatet arbejder i øjeblikket med en revision af studieordningen – men den vil først være gældende for det nye optag.
Problemet med den mundtlige eksamen er det lange afbræk, som der er mellem aflevering af projektet primo juli til den mundtlige eksamen ultimo august. De studerende
ønsker forløbet afsluttet hurtigst muligt.
De studerende havde ligeså følgende indskydelser: Har man tænkt ressource forbruget til
den mundtlige eksamen ind i de 15 ECTS-point?
Der er ligeså store aktiviteter på tjenestestedet op til sommerferien samt efter – man skal
huske på, at der er forskellige vilkår for de enkelte studerende.
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Svar: Studieordningen har sat rammerne for Masterprojektet og projektet skal skrives og
afsluttes inden for samme semester. Studieledelsen har valgt, at give så lang tid til skriveprocessen som muligt, derfor aflevering inden sommerferie, så Censor og eksaminator
kan forberede sig til den mundtlige eksamen i august. Alternativt skal skriveperiode afkortes og forløbet afsluttes i juni. Der er stor læring ved den mundtlige eksamen og det er her,
man har muligheden for at se om den studerende selv har skrevet og forstået sin opgave.
AD dagsordenen pkt. 5:
Optag 2016 starter på ny studieordning – ændringen kan læses i referatet fra 5. møde.
Den studieordning som ligger på nettet omhandler optag 2014 og 2015.
Hoveddokumentet er fast – bilagene kan ændre sig.
Der bliver stillet spørgsmål til, hvorfor det stadig hedder ”udkast” – det bliver undersøgt Aktion: Peter Holgersen og Claus Rohde.
Der bliver spurgt, om det er muligt at implementere de positive tiltag fra den nye Studieordning til optag på den gamle ordning – f.eks. eksamensform – det bliver undersøgt –
Aktion: Peter Holgersen og Claus Rohde.
AD dagsordenen pkt. 6:
Konklusionsreferaterne er endnu ikke behandlet i MMS-sektionen – de bliver lagt på
www.fak.dk, når de er færdigbehandlet.
Note fra Kristian Brobæk Madsen: Terminerne har være urealistiske – skulle ligge klar inden eksamen.
AD dagsordenen pkt. 7:
Input fra de studerende – se bilag.
Problemstillingen omhandler, at Studieordning og læringsplanen for det enkelte modul ikke
hænger sammen. Det er vigtigt, at formalia stemmer overens og der er kvalitetskontrol på
modulbeskrivelserne. Man ønsker nogle generelle retningslinjer for de enkelte eksamensformer herunder ”normalsider”, antal tegn mv. Der er i øjeblikket stor forskel på, hvad Institutterne anser som ”normalsider” – selv indenfor samme Institut.
Der ønskes ligeså en strukturramme i modulbeskrivelserne, som viser ECTS-beregningen,
samt hvor man mener belastningen er.
Aktion: Peter Holgersen og Claus Rohde
Endnu en gang stor ros til ILO for deres struktur og rammer.
AD dagsordenen pkt. 8:
25. april – formiddag
AD dagsordenen pkt. 9:
Der har været en overskridelse af svardato på en eksamen – de studerende ønsker, at de
terminer, som er sat i FAK eksamensbestemmelse (180-2). bliver fulgt.

Mødet sluttede kl. 11.30
______________________
Sascha Hedberg
Sekretær
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