
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra møde i Studienævnet for Musik 10/15 - d. 25. november 2015 
 
 

25. november 2015   Ref.: crc J.nr.: 10/15 - Captia: 2015-017-00112 

 
 
 
Til stede:  
 
Martin Knakkergaard (MK) 
Mads Walther Hansen (MWH) 
Ole Izard Høyer, (OIH) observatør, VIP (indtil kl. 10.45) 
Sara Scully (SS) 
Marie Bylov Nielsen (MBN), observatør, studenterstudievejleder 
 
Connie Rørbæk Christophersen (CRC), sekretær 
 
 
Gæster: 
 
Winnie Ritterbusch (WR), skolesekretær CAT-Skolen (indtil kl. 10.45) 
Falk Heinrich (FH), Studieleder CAT-Skolen (indtil kl. 10.45) 
 
Fraværende med afbud: 
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S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D :  

M A R T I N  K N A K K E R G A A R D  

T  + 4 5  9 9 4 0  9 1 1 4  

mk@hum.aau.dk 

 

S T U D I E N Æ V N S S E K R E T Æ R :  

C O N N I E  R .  C H R I S T O P H E R S E N  

T  + 4 5  9 9 4 0  3 1 3 8  

crc@hum.aau.dk 

 

http://www.musik.aau.dk/
mailto:mk@hum.aau.dk
mailto:crc@hum.aau.dk


Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Status vedr. behandling af frafaldstruede efterår 2015 v/CRC 
 

3. Censorårsberetning v/MK og WR (Bilag vedhæftet) 
 

4. Strategi og handlingsplan v/MK og WR 
 

5. Økonomi/planlægning af forår 2016 v/MK og MWH 
 

6. Udvælgelseskriterier kvote 2 2016 v/MK (Bilag vedhæftet) 
 

7. Godkendelse af revideret årshjul for evaluering på Musik uddannelsen v/WR (Bilag vedhæftet) 
 

8. Kursusevaluering v/WR og CRC 
 

 Rapport vedr. forår 2015  
(materialer er at finde via Moodle - 
https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 
 i mappen Bilag under Internt til Studienævnet) 

 
9. Uddannelsesevaluering v/ WR 

 

 Rapport vedr. forår 2015 
(materialer er at finde via Moodle - 
https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 
 i mappen Bilag under Internt til Studienævnet) 
 

10. Semesterevaluering v/WR 
 

 Rapport vedr. forår 2015 
(materialer er at finde via Moodle - 
https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 
 i mappen Bilag under Internt til Studienævnet) 

 
11. Digital eksamen - opdatering v/ CRC og WR 
 

12. Status Studiepraktik 2015 v/MBN 
 

13. Status Musikkens Hus v/MK  
 

14. Meddelelser og forespørgsler 
 

 Der foranstaltes særskilt prøve i Grundlæggende Digital Musikteknologi for 2 studerende 
 

15. Evt. 
  



 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkterne 8, 9 og 10 udsættes til næste møde i december. 
Kursusevalueringer sendes til underviserne uden at studienævnet har gennemgået disse, da 
evalueringerne ønskes inddraget i forårets kursusbeskrivelser. 
 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Status vedr. behandling af frafaldstruede efterår 2015 v/CRC 

Listen over frafaldstruede indeholder 8 studerende, som enten er markeret som gule eller røde. 
Overordnet set har vi kun en enkelt studerende, som kræver behandling. Men desværre har det ikke 
været muligt at komme i kontakt med den studerende. 
Der er forsøgt med telefonopkald, mails til alle kendte mailadresser samt almindeligt brev. 
Vi er dog vidende om, at den studerende ikke er aktiv på uddannelsen. 
 
Behandlingen er på baggrund af ovenstående tilendebragt og arkiveret i Captia. 
 

3. Censorårsberetning v/MK og WR (bilag vedhæftet) 

Der er kommentarer vedrørende Videregående Satsteknik 2, materialer er tilsendt for sent iflg. 
censortilbagemeldingen. 
Der har dog været 6 dage fra aflevering til selve eksamensafviklingen. 
Synspunktet tages til efterretning, hvorfor vi forsøger at planlægge eksamen med fokus på dette. 
 
Færdighed og Performance Sang kommenteres igen angående for få undervisningstimer, hvor 
censorer påpeger, at der bør tilføres yderligere ressourcer.  
Dette har været påpeget tidligere fra censorkorpset. 
Studienævnet debatterede dette punkt, men finder desværre ikke for nuværende, at der er 
økonomiske ressourcer til at tilføre yderligere timer til undervisningen. 
 
Ønsket om litteraturlister imødekommes allerede, da semesterbeskrivelserne sendes som pdf i mails 
til udpegede censorer. Disse mails arkiveres i Captia. 
 
Det akademiske niveau kommenteres, men dog ikke specifikt for Aalborg. Der skal ikke arbejdes med 
skabelonagtige tilgange. 
Det er naturligt, at læringsformerne fra Problembaseret Læring anvendes i projektskrivningen. 
 
Studienævnet påpeger, at den overordnede sammenskrivning af bemærkninger ikke er optimal, da 
man ikke kan se hvilket område og hvilken institution, det drejer sig om. Dette meddeles 
censorformandskabet. 
 
Censorårsberetningen er behandlet og taget til efterretning. 
Denne sendes til Fakultetet inklusive studienævnets behandling. 
 



4. Strategi og handlingsplan v/MK og WR (Bilag vedhæftet) 

Strategi og handlingsplanen gennemgås. 
 
Der er forslag om, hvorvidt det er muligt at samle punkt 2 og 3. Det mener studienævnet ikke 
umiddelbart, da der er tale om to forskellige problemstillinger. 
 
Punkt 4 - delmål for 2017/2018 ændres til at søge efter andre muligheder, såfremt delmålet ikke er 
opnået i 2016/2017. 
Debat om hvorvidt 250 konfrontationstimer er et realistisk mål. 
 
Punkt 5 - Her bør dette ikke kun præciseres til studienævnsarbejdet, der bør være inkluderet AAU 
instanser, som er relevante for studerende. 
 
Punkt 6 - Studienævnet kan ikke selv udbyde den ønskede sidefagsuddannelse, da dette ikke kan 
varetages af studienævnet både grundet manglende kompetencer, men også på baggrund af, at en 
sidefagsuddannelse ikke kan udbydes af det centrale fag. 
Det bør være Fakultetet, som løfter opgaven. 
 
Punkt 7 - Et delmål påføres om at studienævnet igangsætter en proces om at kortlægge muligheder 
for hvorledes studerende kan involveres i forskningen fx på kandidatniveau. 
 
Det kunne være en gevinst såfremt dette også kan implementeres på bachelorniveau, da det kunne 
være medvirkende til fastholdelse af studerende.  
 
Punkt 8 - Oversættelse af kandidatuddannelser til engelsk, således der kan tiltrækkes udenlandske 
studerende.  
Dette forventes, at kunne medføre et større samarbejde med andre musikuddannelser i udlandet. 
Dette har hidtil været vanskeligt, da vores uddannelser kun har været udbudt på dansk. 
 
Forslag om at vi skærper profilen i den engelske oversættelse samt at der foretages et analyse 
arbejde i løbet af det første halve år, således der undersøges hvorledes vores uddannelse er bygget 
op i forhold til det internationale marked. 
 
Fakultetet skal godkende/tilslutte sig en oversættelse til engelsk af studieordningen. 
 

5. Økonomi/ planlægning af forår 2016 v/MK og MWH (Bilag vedhæftet) 

MK har sendt bilag vedrørende timebudget og fagfordeling for foråret 2016. 
 
Der ændres i undervisere vedr. Musik og Kultur på 4. semester. 
 
Der vil muligvis komme flere ændringer vedrørende de enkelte kurser og undervisere. 
 
Resterende timebudget vedrørende efterårets semester ser rimeligt ud, der forventes dog at der vil 
være behov for yderligere ekstra timer i størrelsesordenen 300-400 timer for blot fastholde de senere 
års undervisningsudbudsniveau. 
 



6. Udvælgelseskriterier kvote 2 2016 v/MK (Bilag vedhæftet) 

Studienævnet har ingen bemærkninger til de gældende kriterier og det er tilbagemeldingen til 
Studieservice. 
 

7. Godkendelse af revideret årshjul for evaluering på Musikuddannelsen v/WR (Bilag vedhæftet) 

Årshjulet godkendes.  
Det bemærkes, at der er mange opgaver for både studienævn og administration i forbindelse med 
evaluering af uddannelsen. 
 

8. Kursusevaluering v/WR og CRC - Punktet er udsat til næste møde 

 Rapport for forår 2015 
(materiale er at finde via \\id.aau.dk\studies\hum_musik_sn i mappen 
Studienævnsmateriale) 
Der udarbejdes et udkast til behandling. WR udarbejder udkast. 
 
Den enkelte vejleder modtager forårets projektevaluering i nærmeste fremtid. 
 
Evaluering vedr. Færdighed og Performance/Performancefag sendes til underviserne. 

 

 Information vedr. efterår 2015: 
Kursusevalueringen er igangsat via mails fra studienævnet. 

 

9. Uddannelsesevaluering V/WR  - Punktet er udsat til næste møde 

 Rapport vedr. forår 2015 
(materialer er at finde via \\id.aau.dk\studies\hum_musik_sn i mappen 
Studienævnsmateriale) 
 
Der udarbejdes et udkast til behandling. WR udarbejder udkast. 

 

10. Semesterevaluering v/WR - Punktet er udsat til næste møde 

 Rapport vedr. forår 2015 
(materialer er at finde via \\id.aau.dk\studies\hum_musik_sn i mappen 
Studienævnsmateriale) 

 
Der udarbejdes et udkast til behandling. WR udarbejder udkast. 

 

11. Digital Eksamen - opdatering v/ CRC og WR 

Der er stadig ikke sendt information til undervisere, hvilket betyder at de ikke er informeret om brugen 
af Digital Eksamen medmindre de selv har opsøgt informationer herom. 
Vi afventer, at der modtages information og udbydes kurser til undervisere. Dette skulle ifølge FH 
være under opsejling. 
 
Der pågår arbejde med udvidelse af kapacitet til upload af tunge filer. 



 
CRC sender information til studerende. 
 

12. Status studiepraktik 2015 v/MBN 

Gode evalueringer fra vores besøgende. 
Der efterlyses lidt mere teoriundervisning, hvilket adskiller sig fra tidligere år hvor har været efterspurgt 
mere praktisk undervisning . 
I år havde studienævnet bl.a. forberedt en ekstra forelæsning ved Mark Grimshaw, denne blev godt 
modtaget. 
 
MK har erfaret, at Konservatoriet udbyder et særligt tilrettelagt forløb for gymnasierne i Aalborg 
indbydes til at besøge Konservatoriet netop i de dage, hvor den landsdækkende Studiepraktik foregår. 
MK opfordrer til, at Studienævnet forsøger at komme med i dette forløb, således vi også kan få en 
tættere kontakt til de aalborgensiske gymnasieskoler. 
 

13. Status Musikkens Hus v/MK 

Der blev afviklet Det Nordjyske Melodi Grand Prix d. 21. november 2015. Der var 2 priser til de 
deltagende AAU studerende, hvilket er flot. 
 
Planerne angående ombygning af 3. etage trækker ud. Det forventes som minimum at tage 4 
måneder. 
Det medfører store kvaler i skemalægning og udfordringer om at få forårets undervisning afviklet. 
Lokale 449 overtages af Musikterapi til brug for terapirum, dette sker pr. 1. december 2015. 
Der indrettes et midlertidigt semesterrum på 3. etage, lokale 30, som vi kan benytte sammen med 
Musikterapi. 
  
Brandsynet har meddelt, at alle elektriske apparater i vores lounge/thekøkken skal fjernes, da dette 
ikke er en brandcelle.  
Dette skal ske senest d. 9. december 2015.  
Dette medfører, at vi har en udfordring i, at studerende ikke har noget sted at brygge kaffe etc.  
Kaspar Busk fra Teknisk Forvaltning er informeret og forventes at udbedre dette. 
 
Der har været forslag om at flytte apparaterne til kopirummet, men dette er ikke anses ikke som en 
god løsning. 
 
Det foreslås i stedet, at der etableres et lille rum omkring køkkenet. Studienævnet er bekendt med at 
dette har en omkostning, men set i lyset af, at der ikke er andre opholdssteder for studerende på 
henholdsvis Musik og Musikterapi, må dette anses som værende den bedste løsning. 
MK meddeler dette til Kaspar Busk. 
 
CRC sørger for udmelding til studerende via Moodle. 
 

14. Meddelelser og forespørgsler 

 

 Der foranstaltes særskilt prøve i Grundlæggende Digital Musikteknologi for 2 studerende. 



De studerende er informeret herom. MK oplyser de studerende om, at de har brugt et 
eksamensforsøg. 
Der foranstaltes en 24 timers prøve i december 2015. 
 

 Møde med censorformandskab d. 10. december 2015 kl. 10.00-14.00.  
MK, SS, MWH og CRC deltager. 
 

 Aftagerpanelmødet d. 18. november 2015 forløb i en positiv stemning med konstruktiv 
feedback og gode input. 

 

 Ansøgning vedr. deltagelse af ekstern guitarist til performance eksamen 
Studienævnet imødekommer ansøgningen, da denne er begrundet med faglige aspekter. 
Der sendes svar til ansøger. 
 
I forbindelse med behandling af ansøgningen, besluttede studienævnet at afstå fra den 
hidtidige praksis, hvor studerende har skullet ansøge om at andre end studerende ved 
uddannelsen medvirker ved praktiske eksamener. 
Det er derfor muligt, at andre end studerende ved uddannelsen kan medvirke ved 
eksamener i færdighedsfag dvs. Performancefag, Færdighed og performance samt 
Repertoire og performance. 

  Mht. sidstnævnte gælder dog stadig at faget i princippet er tænkt som et solistisk fag. 
Opmærksomheden henledes på, at denne ændring ikke omfatter 1. studieårs eksamener i 
Rytmisk Arrangement. 

 

15. Evt. 

 

MWH har igangsat uddannelseskaravanen. 
Denne afvikles i dagene d. 26. - 29. januar 2016. 
Der er pt. tilsagn fra 4 gymnasier, men vi mangler stadig at høre fra flere. 
 
MWH og MBN forsøger at finde studerende, som kan deltage i karavanen. Der tages kontakt til 
undervisere og studerende. 
 
Karavanens indhold forventes at bestå af et fagligt oplæg af MWH og Mark Grimshaw samt 
sammenspil/workshop. 
 

 

Næste møde er d. 14. december 2015 kl. 10.30-12.30 

  



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  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  

 

Optagelsesprøver for kvote 1 

og 2 afvikles i foråret 

 

SN  7/15   

 

Semesterbeskrivelser vedr. 

efterår 2015 arkiveres i Captia 

 

wr/crc  7/15   

Indførelse af Digital Eksamen SN  7/15   

Studieordninger vedr. 2016 SN Igangværende 7/15   

Aftagerpanelmøde efterår 2015 SN Er planlagt 7/15   

 

Kontakt til mulig deltager i 

Aftagerpanel 

 

wr  7/15   

Ansøgning vedr. praktikplads crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
8/15   

 

Ansøgning vedr. skift af 

vejleder samt ekstra timer 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
8/15   

 

Kontakt til studiekontor og 

studieguide tilretning vedr. 

afvikling af fremtidige 

optagelsesprøver 

 

wr  8/15  

 

Mulige gæsteforelæsninger i 

efterår 2015 

 

SN  8/15  

 

Upload af filer, lyd, film etc. via 

Digital Eksamen - 

fremgangsmåde tjekkes 

 

mwh/crc  8/15  

 

 
    



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført

 

Information om indførelse af 

Digital Eksamen vedr. 1. 

semester projekt til hhv. 

studerende og vejledere 

 

SN/crc 

Der sendes 

information til alle 

når der foreligger 

officiel udmelding 

9/15   

Kandidater til Studie- og 

Karrieredage 2016 
wr 

Kontakt til 2 

udpegede 

kandidater 

9/15   

Ansættelse af rummænd SN 
Opfordring til 

mulige kandidater 
9/15   

 

Censorårsberetning og referat 

sendes til Humanistisk Fakultet 

 

crc  10/15   

 

Tilbagemelding til 

Studieservice vedr. 

udvælgelseskriterier kvote 2 

forår 2016 

 

mk Send svar 10/15   

 

Informationsbrev til studerende 

vedr. Digital Eksamen 

 

crc  10/15   

 

Evt. ombygning af 

thekøkken/ny placering af 

elektriske apparater i lounge 

samt information til studerende 

 

SN/ mk, 

crc 

 

mk -> kontakt til 

TF 

crc -> information 

via Moodle 

 

10/15   

 

Ansøgning om brug af ekstern 

guitarist til performance 

eksamen 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
10/15  

 
For referat: Connie Rørbæk Christophersen 
 

 


