FORSVARSAKADEMIET

REFERAT AF 13. MØDE I MMS STUDIENÆVN
VED FORSVARSAKADEMIET
ONSDAG DEN 28. FEBRUAR 2018 kl. 12.30

DELTAGERE:
Videnskabeligt Personel (VIP):
OK Peter Holgersen
MJ Claus Rohde
KN Allan P. Therkelsen
MJ Lars Cramer-Larsen
OK Kenneth Øhlenschlæger Buhl

Repræsentanter Studerende:
KN Johan Legard Aagaard
MJ Mike Fog (VTC)
MJ Jesper Hein Olsen (VTC)

Sekretær:
OASS Sascha Hedberg
Fraværende:
KN Kristian Amsinck Petersen

Ad hoc:
KK Alan Damm, Studiechef, U-AFD
MJ Astrid H. Bjerregaard, U-AFD

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst ved formanden
Indlæg ved Studiechef, KK A. Damm
Godkendelse af referat fra 12. møde i Studienævnet 26. oktober 2017
Opfølgning siden sidst
Orientering om:
a. Forligsimplementering ved FAK
b. Ændring af studieledelsen for MMS
c. Optagelsesproces 2018
d. Studienævn for Sprogofficersuddannelsen
6. Studieordning 2016 for Master i Militære Studier
7. Orientering om måling af studie- og læringsmiljø, fremsendt i høring
8. Studiekort til MMS-studerende?
9. Input fra de studerende
10. Næste møde
11. Eventuelt
12. Afrunding

AD dagsordenen pkt. 1.
Formanden bød velkommen til det 13. møde i Studienævnet og orienterede kort om dagsorden for mødet, hvor to ad hoc gæster kort vil deltage med et oplæg. Nyeste medlem af
MMS-sektionen, Allan Therkelsen blev præsenteret. Alle medlemmer var tilmeldt mødet,
men grundet problemer med VTC-forbindelsen, var Kristian Amsinck Petersen desværre
nødt til at melde fra.
AD dagsordenen pkt. 2.
Alan Damm, Studiechef takkede for valget og orienterede om, hvor meget vægt man lægger i Studienævnets anbefalinger.
MMS er ikke nævnt i forliget og man kan ikke forstille sig, at der kommer ændringer i forbindelse med det.
Fremadrettet arbejder man mod mindre tilstedeværelse på MMS og det er for at øge fleksibiliteten ude i strukturen. Det er svært at deltage i en tilstedeværelse, hvis man bliver
ramt af øvelse, INTOPS eller sejlads.

AD dagsordenen pkt. 3:
Referat godkendt
AD dagsordenen pkt. 4:
Formanden orienterede om punkter i referatet, som der endnu ikke er sket aktion på:
 11- timers reglen
- FAK daglig tjeneste – Jylland, internat. Mulighed for daglig tjeneste i Jylland?
 Udsendelse af referatet fra arbejdsgruppen, som kigger på belastningen på MMS.
- Man kigger fortsat på mængden af pensum og tilstedeværelser. Endelige beslutninger bliver implementeret i ny Studieordning i forbindelse med akkrediteringen.
- Der er forsat et ønske fra de studerende, at få en repræsentant med i denne arbejdsgruppe, så oplevelsen fra en studerende også kommer i betragtning.
Det er fortsat en bekymring fra de studerende, at hvis antal af tilstedeværelser falder, vil
fokustid til studierne tilsvarende falde. Det pålægger den studerende at bruge mere fritid
på studierne. Hvad skal prioriteres?
Status fra Studieleder Claus Rohde: Det peger primært på mindre pensum og mindre tilstedeværelse. Muligvis med en bestået/ikke bestået eksamen på Basic-modulerne.

-

-

Metodemodul: Der er ikke blevet arbejdet videre med dette punkt siden sidste møde.
Ønsket er et metodemodul, som ligger tidligere end Masterprojektmodulet. Det er et
værktøj, som skal bruges på alle moduler og der burde derfor være et generelt metodemodul for alle i opstart af MMS. Der er ligeså stor forskel på, hvordan institutterne benytter metodeprincipperne, en ensretning blandt institutterne ville være en
hjælp for de studerende.
Stort ønske om at slå Basic + Advanced moduler i hver søjle sammen – så man kan
have fokus på modulet i længere tid inden eksamen skal afholdes.
Man kunne evt. gå ned på to FLEX-moduler og bruge 5 ECTS-point på et Metodemodul.
Kræver ændring af Studieordning!
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”Krigens love” – FKO BST. Skal være en del af MMS-uddannelsen.
- Skal indarbejdes i ny Studieordning. Der skal udarbejdes input til Studieordning + akkreditering: AKTION - Kenneth Øhlenschlæger Buhl

Der bliver kigget på ovenstående mangler snarest: AKTION – Peter Holgersen.
AD dagsordenen pkt. 5:
a: Følgende punkter rammer FAK i forbindelse med forliget:
- Sergentskolerne kommer til at hører under FAK
- Der bliver oprettet et Militær Teknologisk center
- SOS rykker til Svanemøllens Kaserne
- MMS rykker fra Uddannelsesafdelingen til Flyvevåbnets Officersskole
- CMT kommer til at hører under FAK (d.d. aflyst).
b: Chefen for Flyvevåbnets Officersskole bliver ny Studiechef for MMS fra medio 2018 i
forbindelse med Optag 2018
- Om der sker en fysisk flytning af MMS-sektionen vides ikke på nuværende tidspunkt.
- Peter Holgersen bliver i Uddannelsesafdelingen og rykker derfor ud af MMSsektionen.
- Claus Rohde og Allan Therkelsen kører MMS-sektionen videre.
- Studiekontoret er rykket fra Uddannelsesafdelingen til Planlægning- og driftafdelingen.
- Sascha Hedberg forbliver studiesekretær på MMS.
c: Mødet er rykket fra den 7. marts til den 14. marts på grund af forliget.
Ansøgerne får svar ultimo uge 12. Claus Rohde skriver en bemærkning på internettet.
d: Der har endnu ikke været et møde – alle møder er desværre blevet aflyst grundet andre
prioriteter. VIP-repræsentanter er valgt.
e: EXIT-modulet: Bliver afholdt i uge 20 og 22. 3 dage på FAK i uge 20 og en studierejse
fra søndag (uge 21) til fredag i uge 22.
Tema: NATO, EU og de baltiske lande. Rejsen går til Bruxelles og London.
- Modulet er obligatorisk og er besluttet af CH FAK og FC.
- Arbejdstid er en sag imellem arbejdsgiver og den enkelte studerende. FAK vil selvfølgelig prøve at begrænse overarbejdet.
- Spændende program.
AD dagsordenen pkt. 6
- De studerende ønsker noget skriftligt materiale, som beskriver beregningen af
ECTS-points. Mener det burde stå i Studieordningen.
- Belastningen stemmer stadig ikke overens med de 10 sider, som der blev meldt ud
ved opstart.
- Man mangler et kontrolorgan til at sikre, at institutterne holder sig inden for ECTSberegningen.
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15-20 sider er det realistiske tal og kommer helt an på sværhedsgraden. Her er det
”den sunde fornuft” der råder. Institutterne fører egenkontrol – er man som studerende i
tvivl lægges der op til dialog imellem modulansvarlig og studerende. Herefter kan der
tages kontakt til MMS-sektionen, hvis der stadig er tvivl. Pensum burde være faldet nu
og man håber, at det også opleves på de forskellige moduler.
AD dagsordenen pkt. 7
Astrid H. Bjerregaard fra Uddannelsesafdelingen orienterede om en ny måling, som vil
ramme MMS.
FAK er pålagt i forbindelse med akkrediteringen, at gennemføre målinger vedr. studie- og
læringsmiljø. Orienteringen er fremsendt til høring i Studienævnet, men man ønsker allerede nu, 2 studerende til at ”trykprøve” skemaet og give tilbagemelding.
Johan Aagaard og Jesper Hein meldte sig.
-

De studerende kommenterede, at de allerede nu følte sig overbebyrdet af evalueringsskemaer, som bliver sendt ud i slutningen af hver modul. De pointerede, at
færre moduler, færre evalueringer vil give langt større svarprocent.

Studienævnet vil få en aktiv rolle i databehandlingen af denne måling og vil sammen med
Studieledelsen skulle tolke den og bruge den aktivt i videre udvikling af studie- og læringsmiljøet på FAK.
Man blev enig om, at denne måling skulle gennemføres i forbindelse med Masterprojektmodulet, som gennemføres 2 x årligt. Data skal dog kun behandles 1 x årligt i Studienævnet. Man vil benytte samme proces, som ved modulevalueringerne.
AD dagsordenen pkt. 8
Er der et ønsket om Studiekort på MMS?
SOS ønsker studiekort til deres kadetter og hvis man skal kigge på denne løsning kan
man lige så godt finde en løsning til alle uddannelserne. Kortet vil have samme størrelse
og format som Forsvarets Id-kort.
Studienævnet tog godt imod initiativet og man vil fortsætte med at finde en løsning.
AD dagsordenen pkt. 9
NIL
AD dagsordenen pkt. 10
Næste møde falder medio maj – Sascha booker direkte i kalenderen – husk at holde jeres
kalender opdateret!
AD dagsordenen pkt. 11
En enkelt kommentar om adgang til netværket på FAK. Hvorfor er der ikke et fast ”konferencenet”, man kan logge direkte på?
AD dagsordenen pkt. 12:
Formanden rundede af og takkede for et godt og konstruktivt møde.
Mødet sluttede kl. 14.30
____________________
Sascha Hedberg
Sekretær
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