FORSVARSAKADEMIET

REFERAT AF 18. MØDE I MMS STUDIENÆVN
VED FORSVARSAKADEMIET
MANDAG DEN 24. JUNI 2019 kl. 12.30

DELTAGERE:
Uddannelsespersonale:
OK Claus Smith Rasmussen, Studieleder
MJ Allan Peter Therkelsen

Repræsentanter Studerende:
KN Johan Legard Aagaard (VTC)
KN Peter A. Faurholt-Nielsen
(Næstformand)

Videnskabeligt Personale (VIP):
OK Kenneth Øhlenschlæger Buhl (Formand)
MJ Peter Kaplers

Sekretær:
OASS Sascha Hedberg

Fraværende:
MJ Mike Fog

Ad hoc:
OB Palle Mørkøre, Studiechef

DAGSORDEN:
1. Velkomst ved formand.
2. Godkendelse af referat fra forrige møde.
3. Orientering om foreliggende udkast til studieordning for MMS ved OK Claus Smith
Rasmussen, samt drøftelse heraf.
4. Evt.
5. Afrunding.

AD dagsordenen pkt. 1.
Formanden bød velkommen til det 18. møde i Studienævnet og orienterede kort om dagsorden for mødet. Der er indkaldt til dette ekstra møde før sommerferien, da der nu ligger et
udkast til den kommende studieordning, som Formanden gerne vil have Studienævnet er
orienteret om. Formanden nævnte, at MJ Peter Kaplers på forrige møde var kommet med
et kompromis forslag, der åbenbart havde nydt fremme i det videre arbejde. Formanden
gør ligeledes opmærksom på, at Studienævnet iht. forretningsordenen har ret til at udtale
sig i sager om studieordningen.
AD dagsordenen pkt. 2.
Ingen bemærkninger til referatet.
AD dagsordenen pkt. 3:
Studieleder OK Claus S. Rasmussen orienterede om, at Styregruppen, har arbejdet videre
med det forslag som Peter Kaplers nævnte ved sidste studienævnsmøde og det nu er ind-

arbejdet i udkastet på den nye studieordning. Udkastet ligger og venter på godkendelse fra
CH FAK.
Man arbejder fortsat på følgende:
Reducerer den samlede belastning – herunder reducerer antallet af eksaminer.
 Give bedre studieforudsætninger = mindre oplevet belastning.
 Give større gennemsigtighed i forhold til studieforløb/-belastning
 Give større fleksibilitet og valgfrihed.
Studielederen nævnte, at der kører et sideløbende arbejde mellem FAK, FKO og værnene, hvor man venter på input fra værnene vedr. deres holdninger og synspunkter til den
nuværende form for MMS.
Det nye udkast til modulskitse er vedlagt (bilag 1)
 Intro-modulet gøres obligatorisk: Indregning i ECTS + bedre forberedelse/indføring til
studierne.
 Mulighed for at vælge små eller store Basic-moduler = klare muligheder for, at reducere antallet af eksaminer.
 Flytning af Adv. B modulerne op til FLEX-segmentet
 Modultypebetegnelserne for Basic- og Adv.-modulerne er arbejdstitler i skitsen – det
ændres ved det videre arbejde.
 Strategisk overbygningsmodul (exit-modul) gøres obligatorisk som en afsluttende del af
en ansøgt uddannelse
Man arbejder med et Basic+ modul, hvor Basic og Advanced bliver lagt sammen og giver
10 ECTS = en udprøvning bortfalder. Der vil dog fortsat blive udbudt et Basic modul med 5
ECTS i samme søjle, her skal man aflægge en udprøvning, førend man kan afslutte modulet.
Et Advanced modul i hver søjle bliver lagt op i FLEX-segmentet. Dette skabte bekymring
hos de studerende, da fleksibiliteten vil blive begrænset i de obligatoriske moduler.
Det er ikke givet, at modulerne kommer til at indeholde sammen pensum og konstruktion
som nu.
Efter studielederens udtalelse fulgte en drøftelse af udkastet, ligesom der var en række
opklarede spørgsmål.
Formanden takkede studielederen for fremlæggelsen og udtalte, at det foreliggende udkast må anses for det bedste kompromis, der kan opnås mellem på den ene side ønsket
om fleksibilitet og på den anden side ønsket om at styrke de grundlæggende militære
kompetencer. Formanden opfordrede til, at der ved udmøntningen af ordningen i videst
muligt omfang mht. mulighederne for faglig fordybning blev draget fordel af, at det nu var
muligt at undervise i et samlet 10 ECTS forløb på grundmodulerne.
Den nye studieordning træder i kraft med Optag 2020 og der vil komme forslag til overgangsordninger for de gamle optag.
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AD dagsordenen pkt. 4
Formanden forespurgte, om der blev foretaget en undersøgelse af MMS ude blandt aftagerne mhp. kvalitetssikring, herunder hvad strukturen mener om det ”produkt” de får retur
efter en fuldendt MMS-uddannelse. Studiechefen svarede, at en sådan undersøgelse var
undervejs, men at han ikke så det som Studienævnets opgave at sagsbehandle emnet.
Formanden erklærede sig enig heri.
Valg til Studienævn for næste periode – der mangler stadig repræsentanter fra de studerendes side. Der er en, som har meldt sig – men der mangler fortsat. Skriv til Sekretæren,
hvis man er interesseret (sahe@fak.dk).
Der blev rettet en tak til de afgående medlemmer af studienævnet MJ Mike Fog og KN
Johan Legard Aagaard.
AD dagsordenen pkt. 5
Formanden rundede af og takkede for et godt og konstruktivt møde.

Mødet sluttede kl. 14.00
____________________
Sascha Hedberg
Sekretær
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