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Falk Heinrich (FH), skoleleder CAT-Skolen 
 
 
Fraværende med afbud: 
 
Jette Due Nielsen (JDN), studiesekretær Humanistisk Informatik, CAT-Skolen 
Ole Izard Høyer, observatør, VIP 
Marie Bylov Nielsen (MBN), observatør, studenterstudievejleder  
Emil Smith (ES), observatør, studerende 
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Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Status eksamen sommer herunder STÅ produktion 2015 v/MK og CRC 

 
3. Godkendelse af selvevalueringsrapport v/WR og MK (Bilag er eftersendt) 

 
4. Økonomi efterår 2015, herunder semesterplanlægning v/MK (Bilag er eftersendt) 

 
5. Samarbejdsaftale med Konservatoriet og Musikterapi v/MK 

 
6. Henvendelse fra Musikkens Hus vedr. repræsentant til varetagelse af Musikvidenskabs deltagelse i Grand Prix 

v/MK 
 

7. Nedsættelse af udvalg til varetagelse af arrangementer/alumnekontakt v/MK 
 

8. Pilotforsøg af ikt-pædagogiske indsatsområder v/MK (Bilag vedhæftet) 
 

9. Status Musikkens Hus v/MK  
 

10. Meddelelser og forespørgsler 
 

11. Evt. 
  



 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
Tak for deltagelsen og indsatsen til Bjørn, som nu har afsluttet sin uddannelse. 
 

2. Status eksamen sommer herunder STÅ produktion 2015 v/MK og CRC 

Sommerens eksamenstermin er ved at være afviklet, der mangler kun bedømmelse af nogle få 
skriftlige prøver. 
Det er gået rimeligt, dog skal en del studerende til reeksamen i forskellige kurser. Dette afvikles i 
august og planlægning er i gang. 
Der er reeksamenskrav for 2. semester, men endnu ikke for øvrige semestre.  
CRC har på vegne af studienævnet gjort studerende opmærksomme på, at det er en god idé at få 
afviklet reeksamen i indeværende eksamensperiode frem for at udsætte reeksamen. 
 
STÅ produktionen for sommerens eksamenstermin er pt. på ca. 60 STÅ, hvilket indfrier vores 
budgetmål. 
 
Antallet af ansøgere både til bachelor- og kandidatuddannelserne er foreløbigt lavere end sidste år, 
men vi har forventninger til at ansøgertallet til bacheloruddannelserne stiger umiddelbart inden 
ansøgningsfristen. 
 

3. Godkendelse af selvevalueringsrapport v/WR og MK (Bilag 1 er vedhæftet) 

Alle studienævn er i gang med selvevalueringsrapporterne.  
D. 19. august afholdes møde med Fakultetet med deltagelse af studienævnsformand, næstformand og 
skolen. 
Efterfølgende skal der udarbejdes strategi- og handlingsplaner for hvert studienævn. 
 
Musiks selvevalueringsrapport blev præsenteret af WR og MK, rapporten blev gennemgået og 
godkendt af studienævnet. 
 

4. Økonomi efterår 2015, herunder semesterplanlægning v/MK (Bilag 2-5 er vedhæftet) 

Der er et minus på 66 timer ifølge budgettet. Dog er der tilsagn fra skolen/fakultetet om tilførsel af 
ekstra timer, hvilket betyder at vi stadig har timer til rådighed. 
 
Kurset Musikhistorie skal bemandes med en anden underviser end Tore Mortensen, da han desværre 
har meldt fra da indholdet i hans bidrag til kurset efter studienævnets behandling, jf. referat vedr. 
studienævnsmøde 4/15, ikke længere svarer til det, som han bød ind på i forbindelse med den tidlige 
semesterplanlægning. 
Studienævnet arbejder videre med bemandingen. 
 
Semesterbeskrivelserne for efterår 2015 (bilag) er sendt ud til studienævnet til information. 
Semesterbeskrivelserne godkendes af studienævnet. 
Disse forventes offentliggjort via Moodle i nær fremtid. 
 



5. Samarbejdsaftale med Konservatoriet og Musikterapi v/MK 

Institut for Kommunikation har afviklet møde med Konservatoriet, Musik og Musikterapi ang. mulige 
samarbejdsaftaler indenfor både undervisning, forskning, diverse aktiviteter m.m. 
 
Der skal nedsættes en styregruppe, som forventer af afvikle 2 årlige møder. 
 
Der skal bl.a. arbejdes med kaffemøde for 1. årsstuderende for både Konservatoriet, Musikterapi og 
Musik, således de studerende kan ”rystes” sammen. Dette er (foreløbigt) planlagt til at finde sted 
fredag d. 11.9. kl. 13-15.  
Der er allerede tilsagn om et muligt samarbejde og samlæsning vedr. kurserne Musikpædagogisk 
Teori og Musikpsykologi. 
Desuden er disse kurser også gode bud på mulige kurser, som kan udbydes i forbindelse med efter-
/videreuddannelse. 
 
Der arbejdes videre med samarbejdet i løbet af efteråret. 
 
Studienævnet finder det fremtidige samarbejde positivt og ser frem til udbyttet heraf. 
 

6. Henvendelse fra Musikkens Hus vedr. repræsentant til varetagelse af Musikvidenskabs deltagelse i 

Grand Prix v/MK  

Musikkens Hus har henvendt sig ang. repræsentant fra Musik. 
 
Ole Izard Høyer har tilbudt at varetage opgaven og studienævnet bifalder dette. 
 

7. Nedsættelse af udvalg til varetagelse af arrangementer/alumnekontakt v/MK 

WR tilbyder at varetage skolens del af alumnekontakten, således dette kan medbringes i arbejdet ang. 
kvalitetssikring. 
 
Studienævnet foreslår, at studenterstudievejlederen varetager kontakten fra 
studienævnets/uddannelses side.  
 

8. Pilotforsøg af ikt-pædagogiske indsatsområder v/ MK (Bilag 6 vedhæftet) 

Studienævnet finder ikke at tilbud er relevant for nuværende. 
 
Uddannelsen anvender fx allerede Moodle til afleveringer af porteføljer, opgaver, eksamensopgaver 
m.m. 
 
Der har dog været flere udfordringer vedr. afleveringer.  
Der er ikke mulighed for upload af større filer, eksterne censorer har ikke adgang til afleveringer via 
Moodle etc. hvilket indebærer at flere eksaminatorer har set sig nødsaget til at benytte eksterne 
fildelingstjenester. 
 

9. Status Musikkens Hus v/MK 

Ole Izard Høyer flytter ind på 4. etage i lokale 477. 



 
Peder Kaj Pedersen flytter til Kroghstræde. 
 
Studenterstudievejledning/UA kontor flytter ind i Peder Kajs tidligere kontor, lokale 479. 
 
Jazzcentret har ryddet de områder, som Musikterapi skal overtage pr. sommer 2015.  Disse lokaler 
skulle ligeledes være ombygget om til Musikterapis brug. 
 
Lokale 447, vores nuværende korøvesal, overtages af Musikterapi og ændres til sammenspilsrum. 
 
Der etableres seminarrum i det ene af de lejede lokaler fra Konservatoriet, lokale 466. 
 

10. Meddelelser og forespørgsler 

 

 Studienævnet har via Instituttet opslået 2 x rummand stillinger, ansøgningsfrist d. 
25.06.2015 

 

 Ansøgning fra studerende ang. økonomisk dækning af deltagelse i konference, 
fastlæggelse af regler herfor. 
I den udstrækning Studienævnet har midler til rådighed, ydes der støtte dog maksimalt 
kr. 500,00. 
Der skal ansøges skriftligt til studienævnet for evt. bevilling. 
Der ydes kun støtte til kandidatspeciale studerende. 
 

11. Evt. 

 

Nyt møde foreslås Tirsdag d. 25. august kl. 9.00-11.00. 
  



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 fra studerende ang. 

økonomisk dækning af 

deltagelse i konference 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
6/15  

      

 
For referat: Connie Rørbæk Christophersen 
 

 

 


