REFERAT AF 21. MØDE I MMS STUDIENÆVN
VED FORSVARSAKADEMIET AFHOLDT
ONSDAG DEN 28. OKTOBER 2020 KL. 13.00
PÅ VTC

DELTAGERE:
Uddannelsespersonale:
OK Claus Smith Rasmussen (Studieleder)
MJ Allan Peter Therkelsen (Studievejleder)

Repræsentanter Studerende:
MJ Peter A. Faurholt-Nielsen
(Næstformand)
KN Marie Dupont Hagsten

Videnskabeligt Personale (VIP):
OK Kenneth Øhlenschlæger Buhl (Formand)

Sekretær:
(Ferie)

Fraværende:
SEKLD Anne Hoff Knudsen (Orlov)
KTFM Sascha Hedberg (ferie)

Ad hoc:
OB Palle Mørkøre (Studiechef)
OK Peter Holgersen (FAK-UST)

DAGSORDEN:
1. Velkomst og formandens orientering.
2. Godkendelse af referat fra forrige møde.
3. Orientering om den nye bestemmelse for FAK studienævn (OK Peter Holgersen).
4. Håndtering af sager vedr. dispensation og merit (Alle).
5. Tilbagemeldinger fra MMS Kurser (MMS-Sektion).
6. Evaluering af pilotforsøg med MMS Enkeltmodulsforløb (Alle/Input fra MMS-Sektion) .
7. MMS Aktiviteter ifm. formandens orlov i perioden 01 NOV 2020 til 31 JAN 2021 (Alle).
8. Valg af nye medlemmer til MMS Studienævn (Alle).
9. Næste møde
10. Eventuelt
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AD dagsordenen pkt. 1.
Formanden bød velkommen til det 21. møde i Studienævnet.
Formanden orienterede om, at han er på forældreorlov fra 01 NOV 2020 og frem til ultimo JAN
2021. Derfor har han fundet det hensigtsmæssigt, at holde møde i Studienævnet nu.
AD dagsordenen pkt. 2.
Referatet fra forrige møde blev godkendt uden bemærkninger
AD dagsordenen pkt. 3:
Peter Holgersen orienterede om ny FAK Bestemmelse for Studienævn (FAK BST 053-1), som
nu er godkendt og træder i kraft pr. 01 NOV 2020.
Hovedformålet med at revidere bestemmelsen har været at:
-

Give studienævnene mere reel indflydelse.
Præcisere studienævnenes formål.
Forpligtige skolerne til at yde studieadministrativ støtte til studienævnene.
Oprette studienævn på den militære akademiuddannelse.
Oprette fire værnsspecifikke studienævn i stedet for det nuværende fælles studienævn
for officersuddannelserne.
Give Beredskabsstyrelsen mulighed for at oprette selvstændigt studienævn for officersuddannelsen.
Give formanden for et studienævn mulighed for at referere direkte til Dekanen.
Forpligte studiecheferne til at kvalitetssikre studienævnsvirksomheden.

Endvidere skal valget af formand og næstformand godkendes af studiechefen, og udpegning af
studieledelsens repræsentanter kan ske efter anvisning fra studiechefen. Disse kompetencer lå
tidligere hos Dekanen.
I forhold til tidligere udkast havde der i den sidste høring ikke været opbakning til, at studienævnene endeligt skulle godkende sager om merit og dispensationer. Det bliver nu således, at
studienævnene kommer med en indstilling i disse sager til studiechefen. Formanden var af den
opfattelse, at dette er et skridt i den rigtige retning mhp. at gøre FAK studienævns kompetence svarende til, hvad der ses ved universiteterne.
FAK BST 053-1 er vedlagt dette referat.
AD dagsordenen pkt. 4
Peter Holgersen orienterede om den igangværende proces vedr. udarbejdelse af ny BST for
håndtering af merit-sager.
Der var en kort drøftelse af ansvarsfordeling ifm. behandling af merit-sager; herunder hvem,
som har koordinatorrollen samt hvem, som skal stå for den praktiske sagsbehandling. Dette
søges fastlagt i BST ligesom behovet for tværgående koordinering beskrives i BST.
Der var en drøftelse af praktik ift. muligheden for at behandle personfølsomme sager i overensstemmelse med GDPR – herunder også muligheden for anonym behandling af sager. Det
blev fastslået, at dette bør defineres i forretningsordenen for de enkelte studienævn.
Formanden så gerne, at der i det offentlige referat var mulighed for i anonymiseret form at
gengive indholdet af sager med henblik på at skabe klarhed udadtil omkring praksis i sagerne.
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Endvidere spurgte formanden, hvorvidt det var under overvejelse af tilvejebringe en strukturel
ramme, f.eks. i form af forum bestående af formændene for de enkelte studienævn, hvor
praksis i merit kunne drøftes.
AD dagsordenen pkt. 5
Claus Smith Rasmussen orienterede om de seneste tilbagemeldinger fra MMS-moduler.
Der foreligger kursusrapporter fra 5 moduler; Intro-modul (Krig og videnskab), FLEX-STYR,
IFS Basic, IFS Advanced-A samt IFS Advanced-B.
Der er generelt positive tilbagemeldinger på modulerne. Der har været særligt fokus på tilbagemeldingerne på Intro-modul, FLEX-STYR samt IFS Advanced-B, idet disse moduler har været gennemført som pilot-projekter mhp. at afprøve ny modus jf. ny studieordning; dvs 5 dages internat tilstedeværelse pr. 5 ECTS. Konceptet har dog været kompromitteret, da COVID19 har medført aflysning af tilstedeværelser og udstrakt anvendelse af on-line undervisning.
Derfor har det ikke været muligt at foretage en retvisende vurdering af den besluttede internatmodel.
Dette til trods er tilbagemeldingerne fra de studerende overvejende positive, men med et udtrykkeligt ønske om at fastholde 5 dages internattilstedeværelse pr. 5 ECTS ifm. gennemførelse af uddannelsen.
AD dagsordenen pkt. 6
Formanden orienterede om, at dette års gennemførelse Enkeltmodulsforløb gennemføres i indeværende semester for alle årets optagne som et pilotforsøg og at der er tale om en ”enlig
svale”. Således vender FAK tilbage til, at udbyde MMS Enkeltmodulsforløb efter samme modelsom i tidligere år som uddannelsesmulighed for de, som i forvejen har en civil master- eller
kandidatuddannelse.
Claus Smith Rasmussen orienterede om tilbagemeldingen fra strategidelen af pilotprojektet,
som blev gennemført i SEP 2020.
Tilbagemeldingerne kritiserede (berettiget) de kursusansvarlige for ikke at have lagt læsespørgsmål, tekster og lign op i tide – hvilket skyldes at forløbet blev tilrettelagt med kort aftræk. Men ellers var der stor ros. En klar lesson learned er, at det giver ikke megen mening at
bruge tid på eksamen på så korte kurser, når der er tale om studerende, der har akademiske
grader i forvejen som er opnået på civile universiteter. Derfor bør man prioritere læring fremfor kontrol.
Opsætningen af kurset i Moodle fungerede fint både for de studerende og instruktørerne.
AD dagsordenen pkt. 7 og 8 (Sammenfaldende drøftelser)
Formanden nævnte, at iht. forretningsordenen, at det næstformanden, der skal virke som formand under hans fravær.
Formanden gjorde opmærksom på, at der skal vælges en ny repræsentant til Studienævnet fra
det videnskabelige personale efter Peter Kaplers udtræden fra nævnet.
Der skal desuden vælges nye repræsentanter fra de studerende; en afløser for Peter A. Faurholt-Nielsen, som ikke længere er studerende på MMS samt yderligere en repræsentant. Peter
A. Faurholt-Nielsen dækker dog pladsen til der kommer en afløser.
Denne proces ønskes indledt hurtigst muligt. Formanden kontakter Sekretæren snarest muligt
mhp. at sætte gang i processen.
Marie Hagsten meddelte, at hun gerne tager en periode mere i studienævnet.
På baggrund af ovenstående vil Sascha Hedberg blive bedt om, at sende en besked ud om at
interesserede kan melde sig som kandidater til Studienævnet.
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Adgang til referater fra tidligere afholdte møder i Studienævnet blev efterspurgt. Allan Peter
Therkelsen bemærkede, at alle gamle referater såvel som beslutningsreferater fra modultilbagemeldinger skal ligge på Studienævnets hjemmeside. Dette vil blive søgt bragt i orden
AD dagsordenen pkt. 9
Ny dato for næste møde i Studienævnet besluttes senere.
AD dagsordenen pkt. 10
Der var ikke emner til drøftelse under dette dagsordenpunkt.
Formanden rundede af og takkede for et godt og konstruktivt møde.
Mødet sluttede kl. 14.00

____________________
Claus Smith Rasmussen
Studieleder/Referent

Bilag:
FAK BST 053-1 Bestemmelse for studienævn (inkl. bilag).

Side 4 af 4

