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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
Velkommen til Marie, som efterfølger Bjørn som studenterstudievejleder. 
 

2. Status optagelsesprøver kvote 2 v/MK  

Der er afviklet optagelsesprøver d. 6. maj 2015. 
 
Der er 3 ansøgere på Almen samt 3 ansøgere på Populærmusik og Lydproduktion, som har bestået 
optagelsesprøven. 
Der er 4 ansøgere fra kvote 2, som deltager i prøven i august. 
 
Der er 5 ansøgere til BA Sidefag. 
 
På kandidatniveau er der udsigt til, at vi får en årgang med 9 studerende, 5 enkeltfaglige og 4 tofaglige 
studerende. 
 

3. Status projektaflevering v/CRC 

Projektaflevering blev afviklet i går d. 19. maj 2015.  
Generelt afleverede alle rettidigt på nær nogle få, hvor dette allerede var ventet. 
 

4. Nye regler vedr. ansættelse af studerende v/CRC 

Der er præciseret, at studerende kun kan have et tidsbegrænset ansættelsesforhold i en 
stillingskategori i sin tid som studerende ved AAU. 
Dette betyder, at studerende ikke kan ansættes ad hoc som studentermedhjælp o. lign. såfremt de 
allerede har været ansat tidligere. 
Det giver vores uddannelse udfordringer mht. rustutorer, rummænd, medhjælpere til åbent hus og 
øvrige arrangementer. 
Alle ansættelser skal besættes efter jobopslag i AAU Jobbank. 
 
Studienævnet finder, at denne opgave ang. ansættelser bør placeres centralt fx på instituttet og 
anbefaler, at der arbejdes videre. 
 

 Rummænd 
Stillingerne skal genopslås. Morten J. Maansen stopper i stillingen ifm. færdiggørelse af 
uddannelsen, Anders E. Vardinghus udløber, men kan ansættes på et nyt jobopslag. 
Der er pt. forespørgsler hos Instituttet. 
 

 Varetagelse af rustur herunder budget v/MBN 
Tutorer til årets rustur skal ansættes på jobopslag. Dette har været opslået på Moodle og 
tutorer ansættes snarest muligt. 
AAU har fastslået, at tutorer med studerende kontakt fremadrettet aflønnes som 
studenterstudievejledere, hvilket er en højere timeløn kr. 205,67 inkl. feriepenge end 
tidligere år. 



Tutorer, der ventes ansat er: 
Marie B. Nielsen 
Søren Hjortdal 
Marianne S. H. Hansen 
Emilie F. Thomsen 
Mikkel A. Kolding 
Daniel K. Poulsen 
 
Budget for rustur er fremlagt. Dette vedtages og godkendes. 

 

5. Fagfordeling og økonomi efterår 2015 v/MK 

MK har videreformidlet udkast vedr. Fagudbud og Timebudget. 
 
FH orienterede om, at STÅ prognoserne er positive for Musik, da uddannelsen forventes at optjene 
2,8 STÅ ekstra. Dette betyder, at der tildeles 171 timer mere til uddannelsen. Hvorvidt der 
efterfølgende reguleres yderligere, vides ikke på nuværende tidspunkt. 
Studienævnet afventer den endelige udmelding. 
 
Workshop delen er fjernet hos undervisningsassistenternes undervisning, da der er en lavere 
forberedelsesfaktor. Der er dog ikke ændret i udmelding af undervisningstimer i den forbindelse. 
Færdighedskurserne i klaver og sang er nu på 8 kursusgange, performancefag er øget til 8 
kursusgange, profileringsfag er øget til 7 kursusgange. Musikledelse er sat til 9 kursusgange. 
 
MWH overtager Rytmisk Arrangement 1 og Transskription 1 efter Kristian S. Ross Kristensen. 
 
Musikhistorie afvikles over 4 uger med 2 ugentlige kursusgange. Skemamæssigt placeres kurset hver 
anden uge. Dette vedtages af studienævnet, da denne model også giver god mulighed for den 
efterfølgende refleksion og vejledning. 
 
Studienævnet finder, at det foreløbige fagudbud ser fornuftigt ud og der arbejdes videre med dette. 
 

6. Semesterbeskrivelser, porteføljers form og specifikke krav v/MK 

Der er så småt sat gang i semesterbeskrivelserne, men med den godkendte fordeling kan MK og 
MWH nu indkalde disse fra underviserne. Dette foretages i indeværende uge. 
 
Det skal præciseres, hvilke krav der er til porteføljer. Studienævnet debatterede fordele og ulemper, 
hvad kan håndteres i praksis. 
Spørgsmål som bl.a. blev analyseret er: Kan opgaver i porteføljer løses i grupper såfremt 
underviseren mener dette er relevant? Hvornår kan en portefølje betragtes som værende ikke 
bestået? Hvordan kan evt. reeksamen i portefølje kurser foranstaltes og udføres?  
 
SS forslog en model til afvikling af en evt. reeksamen, som idag bl.a. anvendes på Matematik.  
Der var gode forslag, som studienævnet arbejder videre med, MK laver et udspil til formuleringen. 
De specifikke krav indarbejdes i de enkelte semesterbeskrivelser, således både undervisere og 
studerende er informeret. 
 



7. Nye studieordningsmoduler og nye formuleringer v/MK 

MK arbejder videre med forslag til ændringer. Bl.a. Rytmisk Arrangement 1 justeres fra 2 til 4 ECTS, 
Grundlæggende Digital Musikteknologi justeres ned fra 5 til 3 ECTS. 
Dette kan studienævnet bifalde. 
 
Studienævnet debatterede, hvorvidt Musikmanagement kan eksamineres sammen med Performance 
og Produktion. Dette godkendes af studienævnet. MK omarbejder prøvebeskrivelsen vedr. 
Performance og produktion så den også kan godskrive Musikmanagement-kurset. 
 

8. Selvevaluering af musikuddannelsen v/WR og MK 

Selvevaluering er så småt i gang, der er udarbejdet udkast til rapporten. Denne udarbejder MK og WR 
i samarbejde. 
Rapporten skal udmønte sig i en handlingsplan, som vil være gældende for en 3-årig periode. 
 
Der er udpeget en ekstern faglig ekspert Petter Dyndahl. 
Det forventes, at møde afvikles d. 19. august 2015, tidspunkt er endnu ikke fastlagt. 
 
Selvevalueringsrapporten skal godkendes på næste møde og sættes dermed på dagsordenen. 
 

 Mini studiemiljøundersøgelse 
Der er sendt en studiemiljøundersøgelse til de studerende. Denne er udarbejdet med 
henblik på at sikre data vedr. uddannelsen i Musikkens Hus, således dette kan indarbejdes 
i rapporten.  
Undersøgelsen lukkes med udgangen af indeværende uge. 

 

9. Kandidatdimittendundersøgelsen v/WR og MK (se bilag fra møde 4/15) 

Der er udvalgt kandidater fra 2010, 1011 og 2012.  
Der er 18 kandidater, 9 har responderet og alle er i beskæftigelse, praktisk talt alle indenfor 
undervisningssektoren. 
 
7 har svaret at jobbet er indeholdt i uddannelsens faglige kompetenceområde. 2 har besvaret, at 
jobbet delvis har rødder i uddannelsens faglige kompetenceområde. 
 
Det er interessant for studienævnet at konstatere, hvorvidt dimittenderne oplever, at de efterspurgte 
kompetencer stemmer overens med de erhvervede kompetencer.  
Det såkaldte kompetencegab ((forskel mellem andel af i nogen/høj grad tilegnede og efterspurgte 
kompetencer) indikerer at, der efterlyses fx kompetencer indenfor projektledelse og samarbejde på 
tværs af faggrupper. Studienævnet vurderer, at dette især er gældende for dimittender, som 
beskæftiges udenfor undervisningssektoren.  
Dog er der allerede tiltag, i forhold til projektledelse, i kraft af den nye BA studieordning 2016, hvor 
Musikmanagement flyttes fra kandidatuddannelsen til bacheloruddannelsens studieretning i 
Populærmusik og lydproduktion. 
 



Parametre, som kan styrke kandidaterne til at imødekomme kravene på arbejdsmarkedet, her 
påpeges bl.a. flere timer i kurserne. Det bemærkes fra respondenter, at der blev beskåret kraftigt på 
timerne i undervisningen. 
Ligeledes ønskes der yderligere praktik ift. gymnasierne. Her er der allerede udbudt kurset 
Praksismodul på 9. semester, hvor der er praktikforløb. 
Det påpeges ligeledes, at AAU on Demand også er en mulighed for at styrke de praktiske færdigheder 
mht. undervisning. 
 
Studienævnet finder, at undersøgelsen er overvejende positiv. Det kunne være interessant for 
studienævnet at modtage en besvarelse, hvor der er udelukkende er foretaget undersøgelse af 
dimittender, som er beskæftiget i gymnasierne. WR undersøger om dette er en mulighed. 
 
Fremadrettet er det interessant at se, hvorledes fordelingen af beskæftigelse vil ændre sig set i lyset 
af, at uddannelsen har udbudt de nye kandidatuddannelser. 
 

10. Etablering af alumnekontakt v/MK 

Der er sendt information om AAU Alumni til alle dimitterende studerende. (brevene er journaliseret i 
Captia) 
Flyers er ligeledes formidlet. 
 
Der er planer om at lave et koncertarrangement, hvor alumner inviteres. Dette forventes i december. 
Ligeledes kan gæsteforelæsninger med et lille traktement være en mulighed. 
 
Det aftales, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at forberede arrangementer af denne art.  
Punktet er med på næste møde. 
  

11. Status Musikkens Hus v/MK 

MK orienterede om, at Musikterapi uddannelsen flytter ind i Musikkens Hus pr. juli måned. 
 
Center for Dansk Jazzhistorie har fået besked på, at de skal fraflytte Musikkens Hus med udgangen af 
året. 
 
Selve ændringerne giver store udfordringer mht. lokalerne og tilrettelæggelsen af undervisningen. 
Forventningerne er, at undervisningen muligvis kan foregå i tidsrummet kl. 8.00 - 18.00. 
Der vil blive stor søgning mod øvelokaler og grupperum. 
Selve fordelingen af undervisningslokalerne forventes at ske på et møde senere i dag. 
 

12. Meddelelser og forespørgsler 

 

 Forslag om korprojekt (Morten Ahti Lyng) v/MK 
Studienævnet godkender forslag, hvor der afvikles et korprojekt med Morten Ahti 
Lyng som tovholder. Udgifterne til formålet godkendes af studienævnet. 
Timerne skal afvikles udenfor den skemalagte undervisning. 
Svar sendes til Morten. 

. 



 Ansøgning om opsplit af projektgruppe v/MK 
Ansøgning om opsplit af gruppe godkendes. Ansøgning om nyt emne imødekommes 
ikke. Svar sendes til ansøgere. 

 

 Ansøgning vedr. individuel studieplan grundet sygdom - er positivt behandlet og 
afsluttet 

 
14. Evt. 

 
Næste møde d. 25. juni 2015 kl. 13.00-15.00. 

  



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  

 
Kontakt til ekstern konsulent 
ifm. selvevalueringsrapport 
 

mk/wr  4/15  



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført

 
Ansøgning om opsplitning af 
projektgruppe samt ændring af 
emne 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøgere 
5/15   

 

Ændring af studieplan grundet 

sygdom 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøgere 
5/15   

Korprojekt efterår 2015 mk Svar sendes 5/15  

 

Evt. kandidatdimittend 

undersøgelse vedr. 

gymnasieansættelse 

 

wr 

Undersøges 

hvorvidt dette er 

muligt 

5/15  

 

Indkaldelse af 

semesterbeskrivelser 

 

mk/mwh  5/15  

Selvevalueringsrapport wr/mk  5/15  

 
For referat: Connie Rørbæk Christophersen 
 

 

 


