REFERAT AF 11. MØDE I MMS STUDIENÆVN
VED FORSVARSAKADEMIET
Mandag den 19. juni 2017 kl. 10.00

DELTAGERE:
Uddannelsespersonalet:
OK Peter Holgersen (Formand)
MJ Claus Rohde
FULDM Kristian Brobæk Madsen
FULDM Peter Sjøstedt

Repræsentanter Studerende:
KN Johan Legard Aagaard
(Næstformand)
KN Jesper Hein Olsen

Sekretær:
OASS Sascha Hedberg
Fraværende:
KN Mike Fog
MJ Christian Nielsen

Ad hoc:

DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.

Velkomst ved formanden
Godkendelse af referat fra 10. møde i Studienævnet 28. februar 2017
Opfølgning siden sidst
Orientering om:
a. Optagelsesproces 2017
b. Introkursus 2017
c. Belastning på MMS
d. Evalueringsrapport MMS
e. Studienævn for officersuddannelserne
5. Studieordning 2016 for Master i Militære Studier
6. Input fra de studerende – ”Hvad er retningslinjerne, hvis man gerne vil tage nogle
valgfag, som ikke bliver udbud af FAK?”
7. Valg af repræsentanter fra uddannelsespersonalet til studienævnet, efteråret 2017
8. Næste møde
9. Eventuelt
10. Afrunding

AD dagsordenen pkt. 1
Formanden bød velkommen til det 11. møde i MMS-Studienævn.
AD dagsordenen pkt. 2
Referatet blev godkendt.
AD dagsordenen pkt. 3
















Ønsket om gennemsigtighed af uddannelsesskitsen samt belastningen bliver
forhåbentligt løst ved hjælp af systemet PlanEdit, hvori studieledelsen er ved at
planlægge 2018. Via dette system vil man blandt andet kunne vise belastningen før
modulstart i form af forberedelse.
Ønsket om bedre samarbejde/koordination imellem institutterne, så belastningen bliver
fordelt mere hensigtsmæssigt arbejdes der fortsat på. Det påpeges dog, at man ikke
kan fjerne alle uhensigtsmæssigheder, men de kan gøres mere gennemsigtige.
Ønsket om længere sammenhængende tilstedeværelser, men færre tilstedeværelsesperioder er taget til revision og man prøver i efteråret 2018 på Militær Ledelse
Advanced B samt FLEX Culture at gennemføre med længere perioder, men færre
tilstedeværelsesperioder. Man har allerede nu gode erfaringer fra Krigsteoretisk modul,
som kun har en tilstedeværelse – men af en uges varighed.
Den opdaterede forretningsorden er godkendt af Dekanen.
Studieledelsen har modtaget en klage omkring en karakter på MS Basic – klagen er i
øjeblikket under sagsbehandling. MA mener ikke, at læringsmålene stemmer overens
med tilbagemeldingen fra eksamen.
FAK BST om ”Eksamenssnyd” er i øjeblikket til høring på FAK.
Manglende kontrolinstans af modulerne – Studiechef eller Institutchef kan til enhver tid
gør indsigelser, hvis ECTS overskrides på et modul. Studerende er altid velkommen til
at rette henvendelse til Studieledelsen, hvis der hersker tvivl. Afgørelser taget af FAK
er bindende.
Spørgsmålet vedr. 11-timers reglen skal løftes ved HOD – AKTION: Peter Holgersen
Ny FPS BST om uafsøgt afgang træder i kraft per 1. juni og erstatter FPTBST 180-6.
MMS reklamefilm er færdig og filmen blev vist for Studienævnet. Positiv tilbagemelding fra alle. Reklamefilmen skal bruges til at rekruttere nye studerende – på sigt
også civile – politiet er blandt andet meget interesseret i FSV Masteruddannelse.

AD dagsordenen pkt. 4
a: Den 8. marts 2017 var der møde i optagelsesnævnet, hvor optag 2017 blev fastlagt.
Der køres fortsat med lav PROM – 43 ordinære MMS- og 16 enkeltmodulsstuderende blev
udvalgt ud af 141 ansøgere. Grundet det forholdsvise store optag, bliver det nogle store
hold på de enkelte moduler. Der er f.eks. 67 studerende på MO Basic i efteråret 2017.

b: Resultatet af diskussionen af Studieordning 2016 blev at INTRO-modulet er blevet
frivilligt, da det ikke giver ECTS-point. INTRO-modul 2017 er derfor frivilligt og der vil ikke
være læsning forud for modulet. Man vil dog køre samme undervisningsprincip som på
tidligere optag.
c: Der er meget fokus på belastningen på MMS fra chefgruppen. FC har bedt FAK om at
undersøge belastningen nærmere. Der er oprettet et mødeforum, hvor Studiechefen,
Studieleder og alle institutter er repræsenteret. 1. møde har været afholdt. Claus Rohde
lover at skaffe referatet fra 1. møde og sende rundt til Studienævnet – AKTION: Claus
Rohde. Bekymring fra VIP – repræsentant – hvem var repræsenteret fra de enkelte
institutter– er personerne en del af MMS-uddannelsen?. Belastningen er for høj, FAK
sætter nogle præmisser, som alligevel ikke bliver overholdt.
Det er stadig et problem, at der er forskellige studievilkår og chefopbakningen mangler
visse steder.
Belastningen set fra de studerendes side er helt klart det antal eksamener de skal op til.
Kunne man evt. som forslået på tidligere møder, slå nogle eksamener sammen.
Det kunne være en god idé at have en MMS-studerende med som repræsentant for de
studerende – det er trods alt dem, som oplever belastningen. Samtidig kunne man lave en
undersøgelse blandt alle optag, hvordan belastningen opleves og hvad man evt. kunne
ændre.
Vigtigt, at man også husker at inddrage data fra evalueringer, som allerede er fortaget.
d: En samlet rapport om MMS:
 Er det rigtigt det vi gør? Opbygning, indhold, resultat.
 Chefgruppen skal involveres.
 Undersøgelse skal igangsættes.
= datagrundlaget for revurdering af Studieordning.
Der kører i øjeblikket intern audit på de administrative processer – dette er for at styrke
kvalitetssikringen på vores uddannelser.
Kort orientering om status på det nyoprettede studienævn på officersuddannelsen.
Repræsentanter er udpeget – ved næste møde skal formand og næstformand vælges.
AD dagsordenen pkt. 5
Intet nyt.
AD dagsordenen pkt. 6
Punkt om merit skal gøres mere synligt! Muligheden for at tage et ekstra Advanced modul i
stedet for et FLEX, skal også synliggøres bedre. Alt i alt skal praktiske oplysninger gøres
mere synligt både på hjemmeside samt i ICEcore – AKTION: Claus Rohde.
Man kan godt få merit for en akkrediteret uddannelse på samme niveau, men kun i
forbindelse med FLEX-modulerne. Skal søges via Studiekontoret.

AD dagsordenen pkt. 7
MMS-studienævn har nu fungeret i 3 år og nye VIP-repræsentanter skal vælges. Kristian
Brobæk Madsen og Peter Sjøstedt ønsker ikke at genopstille. Formanden sagde tak for
det gode samarbejde og de konstruktive in-put.
Frem til den 30. juni er der mulighed for det videnskabelige personale ved Forsvarsakademiet at melde sig som nye repræsentanter i MMS-Studienævn.
Der skal tilsvarende være valg til studienævnet for valggruppen Studieledelse, men da
Claus Rohde og Peter Holgersen har pligt til at lade sig opstille og vælge jf.
bestemmelsen, og der ikke er flere mulige kandidater til valggruppen, er dette valg reelt
allerede foretaget.
Der skal ligeledes vælges fire repræsentanter for de studerende, da de kun sidder i
funktionen et år ad gangen. Denne valghandling tager studieledelsen sig af i samarbejde
med de studerende. 3 ud af de 4 repræsentanter ønsker at genopstille.
AD dagsordenen pkt. 8
Der vil blive indkaldt til næste møde, når nye repræsentanter er valgt – dog senest i
efteråret 2017.
AD dagsordenen pkt. 9
Der er ønske fra det videnskabelige personale om ”opstartsmøder” i forbindelse med
Masterprojektmodulet. Dette vil være en god anledning til at alle vejledere kender
processen samt hvilken retningslinjer der skal følges og vil sikre en bedre koordination.
Kunne evt. benyttes ved hver semesterstart til semesterets moduler, så projektofficererne
havde mulighed for at koordinere og sikre en bedre proces for alle.
AD dagsordenen pkt. 10
Formanden sluttede af.
Mødet sluttede 12.00.

Sascha Hedberg
Sekretær

