
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra møde i Studienævnet for Musik 3/15 - d. 17. marts 2015 
 
 

17. marts 2015    Ref.: crc  J.nr.: 3/15 
 
 
 
Til stede:  
 
Martin Knakkergaard (MK) 
Mads Walther Hansen (MWH) 
Sara Scully (SS) 
Bjørn Behr (BB), observatør, studenterstudievejleder (fra kl. 9.45) 
Ole Izard Høyer, observatør, VIP 
Connie Rørbæk Christophersen (CRC), sekretær  
 
 
Gæster: 
 
Winnie Ritterbusch (WR), skolesekretær CAT-Skolen  
Falk Heinrich (FH), skoleleder CAT-Skolen 
 
 
Fraværende med afbud: 
 
Jette Due Nielsen (JDN), studiesekretær Humanistisk Informatik, CAT-Skolen 
Emil Smith (ES), observatør, studerende 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Dimensionering v/MK 

Dimensionering er endelig vedtaget, for Musiks vedkommende ser tallene positive ud. Der er tale om 
29 bachelorstuderende i de 2 første år, 30 bachelorstuderende i de 2 efterfølgende år. 
For kandidatstuderende er optaget på 15 studerende pr. år. 
 
Der er pt. registreret 19 ansøgere til uddannelsen med 1. prioritet via kvote 2. 
 

3. Bemanding i efteråret 2015 v/MK 

Punktet er især vedrørende kurset Musikhistorie, som udbydes i en ny form i efteråret.  
Der er desværre kun modtaget 2 forslag.  
På denne baggrund efterlyser MK yderligere forslag til indhold i kurset før dette kan endelig 
tilrettelægges. Forslag debatteres på lærermøde i kommende uge og forelægges studienævnet på 
dets næste møde. 
 

4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/MK 

Den nye bestemmelse er sendt ud til underviserne. Der er konkretiseret, at der skal afgives en 
karakter ved en påbegyndt eksamen. 
 

5. Selvevaluering af musikuddannelsen v/WR og MK 

Selvevalueringsrapporterne skal udgøre grundlaget for selvevalueringsmøder om de enkelte 
uddannelser. Efterfølgende udarbejdes handlingsplaner vedrørende den eventuelle justering og/eller 
videreudvikling af de enkelte uddannelser under hvert studienævn. 
Fakultetet har indkaldt til møde d. 10. april 2015.  
 
Der udtrykkes bekymring fra studienævnsformanden vedrørende arbejdsmængden i denne opgave, 
da der ikke udredes timer for arbejdet. Der efterlyses placering af ansvar for opgaven hos enten skole 
eller studienævn.FH og WR oplyser, at der fra pilotprojekt på anden uddannelse ved AAU er høstet 
gode erfaringer med arbejdet, bl.a. involvering af eksterne konsulenter indenfor fagområdet. 
 
WR kommer med et udspil som MK kan supplere. 
 
Punktet genoptages på næste møde i april. 
 

6. Dimittendundersøgelsen v/WR og MK 

Studienævnet har modtaget mail med resultaterne af spørgeskema vedr. kompetencer, jobsituation og 
jobmuligheder. Skemaer er sendt til dimittender indenfor kandidatretningerne og bachelorer. 
Undersøgelsen behandles på næste møde i april. 
 



7. Kursus- og Projektevaluering vedr. efterår 2014 v/WR og MK 

MK har sendt forslag til den endelige rapport, hvilken er sendt til studienævnet. 
Denne blev gennemgået og kommenteret. 
Studienævnet bemærker, at evalueringen overvejende er positiv. 
Den endelige rapport fremsendes til studienævnet indenfor kort tid. 
 
Nyt tiltag: Som erstatning for fremtidig kursusevaluering, skal underviserne evaluere kurserne internt 
for hvert kursus, der afleveres en kommentar/note fra hver underviser til studienævnet af 
evalueringen. Der kan udpeges studerende som udfærdiger kommentaren og videreformidler til 
studienævnet. 
Kursusevaluering i Survey Xact afvikles udelukkende i forårets semestre for hhv. Færdighed og 
Performance Sang og Klaver samt Performancefag. 
CRC sørger for udmelding til underviserne. 
 

8. Sommerskole 2015 med studenterundervisere v/BB 

Ifm. Åbent Hus modtog BB forespørgsler vedr. sommerskolen. De studerende på Almen har foreslået, 
at studenterundervisere kan varetage sommerskolen. 
Studienævnet bifalder forslaget. 
Der skal efterlyses studerende, som er interesseret i opgaven. MK varetager opgaven. 
 

9. Tutorkoordinatorer 2015 v/BB 

Marie Bylov Nielsen og Søren Hjortdal har meldt sig om ansvarlige koordinatorer. 
Dette bifaldes af studienævnet. 
 
Der skal ligeledes findes en ny studenterstudievejleder som afløser for Bjørn. Dette skal afklares i nær 
fremtid, således en oplæring kan ske inden BB afslutter sin uddannelse. 
 

10. Status Musikkens Hus v/MK 

Musikkens Hus fejrer officielt 1 års fødselsdag med et åbent hus arrangement i huset. 
Studienævnet har modtaget forespørgsel fra Musikkens Hus om deltagelse i en eller anden form. 
MK forespørger, hvorvidt der er interesserede studerende fra AAU til arrangementet. 
 
MK har møde med Musikkens Hus og Teknisk Forvaltning ang. udeståender. Der er stadig 
støjproblemer, udeståender vedr. parkering, dørpumper. 

   

11. Meddelelser og forespørgsler 

 Forslag fra studerende om yderligere information om uddannelsen på hjemmesiden ved at give 
adgang til at se et bachelorprojekt eller lignende. 
Studienævnet har modtaget forslaget fra studerende, således at vi offentliggør projekter til 
inspiration. 
Det finder studienævnet positivt, og der tages tiltag til det videre forløb for dette. 

 

 Ansøgning om tilvalgsfag på Københavns Universitet samt Aalborg Universitet 
Studienævnet godkender ansøgning og der sendes svar til ansøger. 



 

 Ansøgning om tilvalgsfag på Københavns Universitet samt Aalborg Universitet 
Studienævnet godkender ansøgning og der sendes svar til ansøger. 
 

 Ansøgning om tilvalgsfag på Københavns Universitet samt Aalborg Universitet 
Studienævnet godkender ansøgning og der sendes svar til ansøger. 
 

 Ansøgning om tilvalgsfag på Københavns Universitet samt Aalborg Universitet 
Studienævnet godkender ansøgning og der sendes svar til ansøger. 
 

 Ansøgning om tilvalgsfag på Københavns Universitet samt Aarhus Universitet 
Studienævnet godkender ansøgning og der sendes svar til ansøger. 

 

12. Evt. 

Forårskoncert er foreslået fastlagt d. 18. april 2014., der afventes en endelig afklaring ift. lån af 
konservatoriets koncertsal.. Der kan blive tale om en udgift ift. teknisk personale. 
WR efterspørger kontakt til dimittender ifm. forårskoncerten, WR vil foretage udtræk fra AAU Alumne 
database for invitation. 
 
WR har kontaktet mulige medlemmer og modtaget svar fra en enkelt. Dialogen pågår. 
Mk kontakter Aftagerpanelets medlemmer for bekræftelse af deltagelse i panelet fremover. 

 

  



AKTIONSLISTE 2015  
 

Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

Årshjul for uddannelsen mk og crc  

Der udarbejdes 

forslag til 

præsentation for 

sn / overført fra 

2014 

   

Korprojekt efterår 2015 mk overført fra 2014 11/14  

 

Ansøgning fra studerende 

vedr. dispensation ang. kurser 

på 8. semester 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
1/15  

 

Ansøgning vedr. tomplads på 

kurserne Lydstudieteknik og 

Rytmisk Arrangement 2 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
1/15  

 

Ændringer til BA sidefag 

studieordning 

 

mk 

Ændringsforslag 

sendes til 

Fakultetet 

1/15  

Ansøgning vedr. forårskoncert mk/crc 
Svar sendes til 

ansøger 
2/15  

 
Ansøgning om skift af 
underviser i Profileringsfag 2  
 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
2/15  

 

Ansøgning om udpegning af 

vejleder ifm. analyse 3. sem 

samt til bachelorprojekt 

 

mk/crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
2/15  

 

Ansøgning vedr. skift af 

specialiseringsretning på 4. 

semester 

 

mk/crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
2/15  

 

 

 

 

    



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført

 

Ansættelse af 

studentermedhjælp til Åbent 

Hus og Kandidat/Sidefagsdag 

 

crc 
Ansættelse er 

foretaget 
2/15  

 

Behandling af data vedr. 

kursus- og projektevaluering 

for efteråret 2014 

 

mk/ss  2/15 3/15 

 

Datoer for optagelsesprøver 

påføres Musiks hjemmeside 

 

mk  2/15  

 

Forretningsgang for automatisk 

tilmelding af studerende til 

reeksamen ifm. 

fremdriftsreformen  

 

wr 

Undersøger og 

melder tilbage til 

studienævnet 

2/15 3/15 

 

Bemanding af kurset 

Musikhistorie i efteråret 

 

mk 

Udspil 

præsenteres på 

næste møde i SN 

2/15 3/15 

 

Kontakt til mulige deltagere i 

aftagerpanel 

 

wr Igangværende 2/15 3/15 

 

Etablering af elevforening samt 

årlige tilbagevendende 

arrangementer med 

dimittender 

 

SN  2/15  

 
Ansøgning om tilvalgsfag på 
Københavns Universitet samt 
Aalborg Universitet 
 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
3/15 4/15 

 
Ansøgning om tilvalgsfag på 
Københavns Universitet samt 
Aalborg Universitet 
 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
3/15 4/15 

 
Ansøgning om tilvalgsfag på 
Københavns Universitet samt 
Aalborg Universitet 
 

crc 

 

Svar er sendt til 

ansøger 
3/15 4/15 



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført

 
Ansøgning om tilvalgsfag på 
Københavns Universitet samt 
Aalborg Universitet 
 

crc 

 

Svar er sendt til 

ansøger 
3/15 4/15 

 
Ansøgning om tilvalgsfag på 
Københavns Universitet samt 
Aarhus Universitet 
 

crc 

 

Svar er sendt til 

ansøger 
3/15 4/15 

 
Forslag fra studerende om 
yderligere information om 
uddannelsen på hjemmesiden 
ved at give adgang til at se et 
bachelorprojekt eller lignende. 
 

Mk  3/15  

 
Udmelding vedr. 
kursusevaluering - denne 
foretages internt af underviser, 
der afleveres en 
kommentar/note fra hver 
underviser til studienævnet af 
evalueringen. Der kan udpeges 
studerende som udfærdiger 
kommentaren og 
videreformidler til 
studienævnet. 
 

crc Via mail pr. 18/3 3/15  

 
Evt. afvikling af sommerskole 
2015 vha. 
studenterundervisere, MK 
undersøger om der er 
interesserede studerende til 
opgaven 
 

mk  3/15  

 
Ansættelse af ny 
studenterstudievejleder/mulige 
kandidater 
 

bb/mk  3/15  

 
Forespørgsel om frivillige 
studerende til arrangement ifm. 
1 års fødselsdag i Musikkens 
Hus d. 29/3-15 
 

mk  3/15  

 
For referat: Connie Rørbæk Christophersen 
 

 


