FORSVARSAKADEMIET
REFERAT AF 8. MØDE I MMS STUDIENÆVN
VED FORSVARSAKADEMIET
TIRSDAG DEN 11. OKTOBER 2016 kl. 10.00
DELTAGERE:
Videnskabeligt Personel (VIP):
OK Peter Holgersen
MJ Claus Rohde
FULDM Peter Sjøstedt
FULDM Kristian Brobæk Madsen

Repræsentanter Studerende:
KN Johan Legard Aagaard
KN Christian Nielsen
KN Jesper Hein Olsen
KN Mike Fog

Sekretær:
Sascha Hedberg
Fraværende:
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.

Ad hoc:
Studiechef KK Alan Damm

Velkomst til de nye medlemmer af Studienævnet
Præsentation af de enkelte deltagere
Godkendelse af referat fra møde i Studienævnet 6. juni 2016 (vedhæftet)
Relevante Styringsdokumenter for Studienævnet
a. Studieordning
b. Forsvarsakademiets bestemmelse for Studienævn (FAKBST 053-1) (vedhæftet)
c. Forretningsorden for Studienævnet for Master i Militære Studier (vedhæftet)
5. Konstituering af Studienævnet
a. Valg af formand for Studienævnet
i. Peter Holgersen ønsker at genopstille
ii. Andre fra ”videnskabeligt personel”?
iii. Valghandling
b. Valg af næstformand for studienævnet
i. Hvem af de studerende ønsker at stille op?
ii. Valghandling
6. Opfølgning siden sidst
a. HomeUseProgram
b. Status TimeEdit
c. Ændring af Læringsplaner, Dekanat
d. Eksamen, Læringsmål eller afprøvning, Dekanat
7. Orientering om:
a. Optagelsesproces, optag 2016

8. Input fra de studerende
a. Studieordning 2016, orientering ved Studiechef.
9. Møderække for studienævn
a. Møde efterår 2016
b. To møder forår 2017
10. Eventuelt
11. Afrunding
AD dagsordenen pkt. 1.
Formanden bød velkommen til de 4 nye MMS-repræsentanter. KN Christian Nielsen (optag 2015), KN Johan Legard Aagaard (optag 2016), KN Jesper Hein Olsen (optag 2016)
samt KN Mike Fog (optag 2016), som blev valgt i september 2016. Herefter blev der kort
orienteret om, hvad Studienævnet står for og hvilken ændringer Studienævnet har haft
indflydelse på.
AD dagsordenen pkt. 2.
Kort præsentation af hver enkelt deltager samt kort motivation for at have opstillet til Studienævnet.
AD dagsordenen pkt. 3:
Der var enkelte kommentarer til referatet:
1: Bring your own device – der blev spurgt ind til om der var nogen skattefordel for den
enkelte studerende ved indkøb. Det mente man dog ikke – men det er op til den enkelte
selv at undersøge. Det blev nævnt, at der stadig er stor forskel på studievilkårene i de
enkelte myndigheder og det ikke er alle, som har en udleveret bærbar PC til studiebrug.
Det blev stadfæstet at FAK stadig har mulighed for at udleverer enkelte tablets ved behov.
2: Evaluering – det blev fra VIP side nævnt, at der har været forvirring i Institutterne omkring proceduren vedrørende evaluering. Der er nu udkommet retningslinjer fra Uafdelingen, som skal følges fremadrettet og afhjælpe problemet.
Herefter blev referatet godkendt.
AD dagsordenen pkt. 4:
Kort gennemgang af Styringsdokumenter.
Det blev samtidig pointeret, at sekretæren udsender udkast til referat under ”silence procedure”. Hvis medlemmerne ikke har fremsendt bemærkninger til sekretæren inden to
uger betragtes udkastet som godkendt.
AD dagsordenen pkt. 5:
Valg af formand:
OK Peter Holgersen – Uddannelsesafdelingen, FAK, blev genvalgt
Valg af næstformand:
KN Johan Legard Aagaard – MMS Studerende, daglig tjeneste ved Hærens Officersskole,
FAK blev valgt
Dekanen har godkendt valget og MMS Studienævn 2016-2017 er hermed konstitueret.
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AD dagsordenen pkt. 6:
a: HomeUseProgram – kan købes via IT-INFO på FKIT´s hjemmeside til kr. 110.
b: Status TimeEdit: Uddannelsesafdelingen har ansat KN Peter Kastrup Madsen som projektleder på projektet og man regner med at hele MMS planlægning herunder skemaer
kører via TimeEdit snarest muligt.
c: Ændring af læringsplaner efter modulstart: Principielt må det ikke ske! Læringsplaner
(læringsmål, eksamensform og tilstedeværelsesdage) må som udgangspunkt ikke ændres
efter modulstart. Studieordningen skal følges og må kun ændres ved revision iværksat af
Uddannelsesafdelingen. Mindre justeringer i undervisningsmateriale, møde- og slutningstidspunkter samt undervisningsmetoder kan ske, dog kun efter dialog med de studerende.
Der blev spurgt ind til kravet om tilstedeværelse under modulerne. Der er fortsat krav om
obligatorisk tilstedeværelse – møder man udfordringer job- eller familiemæssigt – opfordres der til at ringe til Studievejlederen og få en aftale. Fleksibiliteten er stor.
d: Eksamen; læringsmål eller afprøvning? Man skal finde en balance. Det kommer an på,
hvilken metode det enkelte institut har valgt som eksamensform.
Der bliver spurgt ind til reeksamen – skal man have bestået basic førend advanced kan
søges. Nej, så længe man er indstillet til en ny basic eksamen, kan man søge et advanced
modul inden for samme Institut.
AD dagsordenen pkt. 7:
Optagelsesproces 2017. Tilmeldingen blev åbnet den 7. oktober.
MMS: PROM = 40 MMS og 15 enkeltmodulsstuderende.
ALO: PROM = 14 studerende.
AD dagsordenen pkt. 8:
Forslag til ændring af ECTS beregning – Studieordning 2016. (Fil vedhæftet)
Følgende forhold stilles der spørgsmålstegn ved:
 INTRO-modul med obligatorisk deltagelse og pensum – udløser dog ingen ECTS-point.
 Et ekstra FLEX-modul – hvilket gør uddannelsen et halvt år længere. Uddannelsen kan
ikke nås på 2 år, som ”Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse” beskriver.
 Krigsteoretisk modul er lagt ind under Masterprojektet – udløser samme ECTS-point
som tidligere studieordning selvom der er lagt en uges ekstra tilstedeværelse ind samt
en afprøvning.
Studiechef Alan Damm forklarede konceptet med den nye studieordning, som var en konsekvens af den nye modulskitse, som var et ønsket fra det gamle studienævn (se bilag 2
fra 1. Studienævnsmøde på www.fak.dk).
Man har ligeledes fra Studieledelsens side ønsket en fleksibel Masteruddannelse – dette
er muligt med det ekstra FLEX-modul, hvor studerende fra ALO også skal taget et FLEX.
De studerende anerkendte de gode elementer i den nye modulskitse, men stillede sig ikke
tilfredse med argumentet for det ekstra flexmodul som reelt forlænger uddannelsestiden
med ½ år.
Studiechefen erkender, at der ikke burde have været et obligatorisk pensum på INTROmodulet, - det må FAK erkende som en fejl, og fremadrettet lave om. Der bliver dog ikke
ændret noget med tilbagevirkende kraft.
Det blev fra de studerendes side påpeget at det ikke kun var pensum der var problemet
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med intromodulet, men at den blotte tilstedeværelse suppleret med pensum skal opgøres i
ECTS point.
De studerende stillede spørgsmål til den kategoriske afvisning af at ændre på studieordningen, så den overholder bekendtgørelsen.
Der blev fra de studerendes side henvist til at dette har været nødvendigt at gøre løbende
på HRN diplomuddannelse efter input fra de studerende, når man har erkendt uhensigtsmæssigheder.
Der opstod en kort drøftelse af om hvem der har beslutningskompetencen til at ændre i
studieordningen og om det i givet fald er muligt at ændre noget med tilbagevirkende kraft.
Det blev aftalt at dette skulle undersøges snarest.
Ovenstående punkt vil blive løftet i FAK chefkreds snarest: Aktion: Claus Rohde
Der er ønske om følgende løsning fra den studerendes side:
INTRO-modul og Krigsteoretisk modul bliver lagt sammen = 5 ECTS point
Ekstra FLEX-modul fjernes
Masterprojekt tæller de 15 ECTS, som det også har gjort på ”Studieordning 2014”.
De studerende ønsker selvfølgelig et svar hurtigst muligt, da de skal til at vælge moduler
for næste semester og det har en betydning om de skal have 2 eller 3 FLEX-moduler.
Johan Aagaard, anmodede om studienævnets stillingtagen til sagen, for at sagen ikke
alene skulle bæres videre af de studerende.
Peter Sjøstedt gjorde i den forbindelse opmærksom på at man ifm den forestående
genakkreditering bør være opmærksom på at akkrediteringsrådet formentligt tæller ECTS
point på samme måde som de studerende har påpeget i det fremsendte dokument.
Det aftaltes at der skulle aftales et møde med dekanatet med tilstedeværelse af repræsentanter fra studienævnet (herunder næstformanden). Aktion: Peter Holgersen
Formandens bemærkning: jeg kan ikke umiddelbart huske denne bemærkning, men vi
vender sagen på ny på næste møde
Sagen vil ligeså blive løftet igen på næste studienævnsmøde, da det ikke var muligt at
færdigbehandle sagen, da hele studienævnet ikke havde modtaget dette in-put før mødet.
AD dagsordenen pkt. 9:
Næste møde – tirsdag den 6. december 2016.
Forårets 2 møder bliver fastlagt hurtigst muligt. Sekretæren booker direkte i kalenderen.
AD dagsordenen pkt. 10:
a:De studerende gjorde opmærksom på, at ICEcore ofte er præget af nedbrud, hvilket
vanskeliggør fjernundervisningen. Når platformen går ned i weekenderne, hvor de studerende har tid til at studere er der ingen ”support” at henvende sig til.
Kundegruppen er vokset og ICEcore er for sårbar med så få eksperter – FAK er nødt til at
forholde sig til problemet: Aktion: Claus Rohde
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B: Censorkorps: Der er for stort udsving på niveauet af censorer. Til samme eksamen kan
det være en BG og en MJ, som skal vurdere hver sin del af holdet. Man ønsker sammenligelige niveauer til samme eksamen. Svar: Censorkorpset er i øjeblikket for lille, og man
arbejder med at få det udvidet.
Der er ligeså stor forskel på eksamenstilbagemeldingerne fra censorerne – nogen får 1
sides tilbagemelding, mens andre får 3-4 linjer. Man ønsker mere ensretning. Regler/rammer skal være kendt af alle både Institutter/censorer/studerende: Aktion: Claus
Rohde

Mødet sluttede kl. 13.00
______________________
Sascha Hedberg
Sekretær
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