FORSVARSAKADEMIET

REFERAT AF 14. MØDE I MMS STUDIENÆVN
VED FORSVARSAKADEMIET
ONSDAG DEN 23. maj 2018 kl. 09.00

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

Repræsentanter Studerende:
MJ Jesper Hein Olsen (VTC)

Sekretær:
OASS Sascha Hedberg
Fraværende:
KN Kristian Amsinck Petersen
KN Johan Legard Aagaard
MJ Mike Fog

Ad hoc:
MJ Allan P. Therkelsen

DAGSORDEN:
1. Velkomst ved formanden
2. Godkendelse af referat fra 13. møde i Studienævnet 28. februar 2018
a. Bemærkning efterfølgende fremsendt fra K.Ø. Buhl
3. Opfølgning siden sidst
a. Ændring af studieledelsen for MMS
b. Valg til MMS Studienævn, efteråret 2018
4. Orientering om:
a. Møde i MMS optagelsesnævn 14. marts 2018
b. Exit-modul
c. Køreplan for opdatering af Studieordning MMS
d. Måling af studie og læringsmiljø
5. Nye FAK BST 053-1, bestemmelse om studienævn, fremsendt i høring
6. Studieordning 2016 for Master i Militære Studier
7. Input fra de studerende
8. Næste møde
9. Eventuelt
10. Afrunding

AD dagsordenen pkt. 1.
Formanden bød velkommen til det 14. møde i Studienævnet og orienterede kort om dagsorden for mødet. Formanden gjorde opmærksom på, at Studienævnet ikke var beslutningsdygtigt, idet der kun var en enkelt repræsentant fra de studerende til stede, og ikke to
som det fremgå af forretningsordnen.
AD dagsordenen pkt. 2.
Der var blevet fremsendt en bemærkning fra OK Kenneth Buhl til referatet efter tidsfristen
for offentliggørelse. Der ønskes, at følgende blev tilføjet referatet fra 13. møde vedr. punkt.
4:
”OK Kenneth Øhlenschlæger Buhl beklagede, at midler fra det kommende forsvarsforlig,
der var øremærket netop til IHL, gik til CMS og ikke til FAK, da det var væsentligt med en
”in-house” kapacitet på området.”
Referatet blev herefter godkendt.
AD dagsordenen pkt. 3:
a: Følgende ændringer sker i MMS-studieledelse i øjeblikket:
- Studieleder Claus Rohde har pr. 1. juni fået nyt job. Stillingen er slået op og forventes besat 1. august 2018.
- Peter Holgersen er rykket til Uddannelsesstyringssektion i Uddannelsesafdelingen,
men forbliver MMS-studievejleder indtil Studieleder stillingen er genbesat. MJ Allan
Therkelsen har overtaget Peter Holgersens plads i MMS-studieledelse.
- CH UDD fratræder rollen som MMS-Studiechef og CH FLOS overtager rollen som
MMS- Studiechef medio juni 2018.
- OASS Sascha Hedberg forbliver som Studiesekretær
b: Der skal vælges nyt Studienævn i efteråret 2018.
Studerende er på valg hvert år - Videnskabeligt personale hvert tredje år.
Peter Holgersen skriver ud til de nuværende studerende i Studienævnet, om de ønsker
genvalg. Herefter bliver der en valghandling i efteråret.
Da både Claus Rohde og Peter Holgersen forlader stillingerne som MMS-studieledelse,
skal der afholdes en ny supplerende valghandling for Studieledelsen for en to-årig periode.
Allan Therkelsen har som ansat i MMS-studieledelse pligt til at lade sig opstille.
Fremadrettet vil der være mulighed for, at Formanden i Studienævnet godt kan være en
fra det videnskabelige personale og ikke en fra MMS-studieledelse, som ellers har været
reglen.
AD dagsordenen pkt. 4:
a: Mødet i optagelsesnævnet var forholdsvist kort. Alle var enige og der var en kort dialog
om optaget.
Optaget ser således ud:
14 OFU
40 ordinære MMS-studerende
17 enkeltmodulsstuderende
b: EXIT-modulet er i fuld gang. De første tre tilstedeværelsesdage på FAK er veloverstået.
Det har været nogle gode indlæg og debatter. Rammerne for modulet gør det muligt, at gå
i dybden med emnerne – der har været en rigtig god tilbagemelding fra de studerende.
Rejsen venter forud – 26 studerende deltagere.
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c: Den videre køreplan for opdatering af Studieordning MMS er en del af genakkrediteringsprocessen. Pt. skal der ansættes en ny i stillingen ved Uddannelsesstrategisektionen
ved Uddannelsesafdelingen, som har ansvaret for den overordnede processi forbindelse
med Forsvarsakademiets genakkreditering af diplom- og masteruddannelserne .
Claus Rohde har følgende input, som han personligt syntes, der skal med i den kommende nye Studieordning for MMS:
- Det bør overvejes, at lægge Basic og Advanced modulerne sammen. Dette vil give
uddannelsen tre store Grundmoduler på 10 ECTS hver, der netop tilsikrer mulighed
for at arbejde med de forskellige faglige metodiske- og videnskabsteoretiske elementer over en længere periode (et helt semester – ca. 5 måneder). Dette vil pege
direkte ind i læringsmål, der understøtter masterprojektskrivning samt sikrer en allignment mellem læringsmål, pædagogik og udprøvning (skriftlig prøve). Det betyder, at der reelt vil være mulighed for at gennemføre flere mindre opgaver under
modulet, hvor feedback kan gives og anvendes refleksivt. Dette er et problem på
nuværende tidspunkt, hvor Basic- og Advancedmoduler er komprimeret til 2½ måned – eleverne tænker eksamen fra første dag de starter på modulet!
- Det vil give tre færre eksamener, der vil lette belastningen for de studerende samt
vores lærerkræfter.
- Det bør overvejes at oprette et Metodemodul, så der bliver mere målrettet metode/videnskabsteoretisk undervisninggenerelt. Det bør indlejres i et ”nyt” Introduktionsmodul, der har det relevante omfang (ECTS) til både at kunne håndtere en administrativ opstart samt videnskabsteori og metode – evt. 3 (ECTS).
- Hvis man fastholder Krigsteoretisk modul, bør det have 2 ECTS selvstændigt og ikke tages fra Masterprojektmodulet.
- Ovennævnte betyder:
o At der skal findes 5 ECTS, det kan komme fra at man reducerer fra tre til to
FLEX-moduler.
o Sekvenseringen kan være:
 1. semester: Introduktionsmodul (udvidet til 3 ECTS med metode og
videnskabsteori ) samt Krigsteoretisk modul (2 ECTS). Dette kan give
den studerende en ”blød” start eller vedkommende kan tage et FLEXmodul samtidig. Det betyder, at man kan starte med at tage fem eller
ti ECTS i dette semester.
 2. semester: ML (10 ECTS)
 3. semester MS (10 ECTS)
 4. Semester MO (10 ECTS)
 Ovennævte tre semestre kan suppleres med et FLEX-modul i et eller
to af semestrene.
 5. semester: Masterprojektmodul, eller et til to FLEX-moduler.
 6. semester: Masterprojektmodul, hvis man har taget FLEX-modul(er)
i 5. semester.
o Ovennævnte skaber et enkelt uddannelsesdesign, minimerer belastningen,
sikrer fleksibilitet i tempo, gør det mulig at tage uddannelsen på 2½ år, gør
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det muligt at starte ”blødt” op på studiet, skaber bedre allignment i uddannelsen og sikrer stadig den nødvendige ”valgfrihed” i forhold til indhold.
Det samlede Studienævn gør opmærksom på, at det er vigtigt at MMS-studienævn er med
inde over processen og man benytter sig af den erfaring, man har gjort sig på de igangværende Studieordninger.
d: Målingen er trykprøvet ved de frivillige testpersoner – heraf to fra MMS-studienævn.
Spørgsmålene bliver vurderet som gode og relevante.
Inden målingen bliver sat i gang, skal Studienævnet blive enige om, hvilken rolle de ønsker i det videre forløb. Bliver fastsat med det kommende studienævn i efteråret 2018.
AD dagsordenen pkt. 5:
Bestemmelsen er sendt i høring i de forskellige Studienævn ved FAK.
Ingen bemærkninger fra de øvrige Studienævn.
Forretningsordenen for de enkelte studienævn skal også tilrettes, når BST er godkendt.
BST træder i kraft omkring sommerferien.
En af de væsentligste ændringer er, at Formanden fremadrettet kan vælges blandt det
videnskabelige personale og ikke kun i de respektive studieledelser.
AD dagsordenen pkt. 6
En enkelt bemærkning: Vejlederne i Institutterne bliver hård ramt af belastning, når de studerende rykker deres Masterprojekt. Det kan blive svært at finde nok vejledere, hvis der
ikke er en ens belastning på de forskellige semestre.
AD dagsordenen pkt. 7
Ingen bemærkninger.
AD dagsordenen pkt. 8
Efter valghandlingen i efteråret 2018 bliver der indkaldt til første møde.
Der skal være to møder i hvert semester.
AD dagsordenen pkt. 9
Processen vedr. Studiekort er sat i gang og sendt videre i systemet.
AD dagsordenen pkt. 10
Dette møde var det sidste for Peter og Claus. Formanden rundede af og takkede for et
godt og konstruktivt samarbejde og med en særlig tak til Claus for det store arbejde med
opbygningen og udviklingen af MMS.
Jesper Hein Olsen takkede på vegne af de studerende for Peter og Claus store engagement i Studienævnet.

Mødet sluttede kl. 11.30
____________________
Sascha Hedberg
Sekretær
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