Emne:
INDSTIK TIL STUDIEORDNING FOR DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE – GÆLDENDE FOR DIPLOM 2020 PÅ FLOS OG SOS.
Nærværende notat oplister og begrunder de studieordningsændringer
af signifikant betydning, der gennemføres på den Militære Diplomuddannelse for diplomårgang 2020 på FLOS og SOS.
Ændringerne gælder for studieordning for den militære diplomuddannelse af 1. januar 2019.
1. GENERELT
UDDANNELSESSTRUKTUR (s. 10 og 13 i studieordningen)
Ændring: Modulet Danmark som strategisk aktør I bytter plads med
Grundlæggende militær ledelse, og bliver dermed første modul på SOSdiplomuddannelse.
På FLOS flyttes såvel Danmark som strategisk aktør I og II samt luftoperationer, teori og doktrin.
Rationale for ændring: Med det formål at øge den faglige integration på
officersuddannelserne gennemfører FLOS og SOS IFS-modulet Danmark som strategisk aktør I i sammen periode.
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MODULBESKRIVELSE FOR DANMARK SOM STRATEGISK AKTØR I (s.
19-20)
Ændring: Eksamen ændres til skriftlig eksamen på 5 timer med ekstern
censur. Karakter efter 7-trinsskalaen.
Rationale for ændring: Eksamensformen bør ændres, så den er ens for
de studerende der gennemfører modulet sammen. Ligeledes ønsker
både FLOS og SOS øget fokus på skriftlighed, struktur og formuleringsevne tidligt på diplomuddannelsen.
Ændring: Der indføres skriftlig fremstilling i følgende tekst:
De studerende understøttes i deres egen udvikling via forberedelse,
skriftlig fremstilling, mundtlige fremlæggelser, inddragende diskussioner og gruppearbejde. Der lægges vægt på studieaktiviteter, der
fremmer kritisk tænkning, forståelse for fagets videnskabsteoretiske
grundlag og som understøtter formidlingskompetence.
Rationale for ændring: For at synliggøre at der i forløbet vil blive arbejdet med en skriftlig opgave, der afspejler eksamensformen.
Det anbefales at HO i 2020 anvender nuværende udprøvning, som angivet i studieordningen.
2. ØVRIGE BEMÆRKNINGER
Ovenstående skaber mulighed for sam-undervisning i MFT.
3. EVALUERING
I evalueringen af modulet skal der være særlig fokus på de første erfariger med sam-undervisning – herunder såvel de fysiske rammer som
den opnåede grad af faglig integration.
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