
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møde i Studienævnet for Musik 7/16 - d. 18. august 2016 
 
 
 
18. August 2016   Ref.: crc J.nr.: 7/16 - Captia: 2016-017-00008 
 
 
Til stede:  
 
Mads Walther Hansen, VIP, (MWH) 
Anders Bonde, VIP, (AB) 
Ole Izard Høyer, observatør, VIP, (OIH) 
Maia Lundqvist Holm, studerende (MLH) 
Connie Rørbæk Christophersen, sekretær, (CRC) 
 
 
Gæster: 
 
Winnie Ritterbusch, skolesekretær CAT-Skolen, (WR) 
Falk Heinrich, studieleder CAT-Skolen, (FH) 
 
 
Fraværende med afbud: 
 
Sara Scully, observatør, studerende (SS) 
Jonas Peter Hammer, studerende (JPH) 
Marie Bylov Nielsen, observatør, studenterstudievejleder, (MBN)  
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crc@hum.aau.dk 
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Foreløbig dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Fastlæggelse af mødedatoer efteråret 2016 v/MWH 
Forslag: 
Onsdag d. 21. september 2016, kl 9.30-11.30 
Onsdag d. 12. oktober 2016, kl. 9.30-11.30 
Onsdag d. 16. november 2016, kl. 9.00-11.00 
Onsdag d. 14. december 2016, kl. 9.00-11.00 
(medbring kalender for endelig aftale) 

 
3. Status på timeindberetning for Musik v/MWH 
 

4. Status på adgangsprøver v/MWH 
 

5. Fagfordeling/semesterplanlægning/semesterbeskrivelser efterår 2016 v/MWH 
 

6. Retningslinjer for projektvejledning v/MWH 
 

7. Større gennemsigtighed i nævnets arbejde/inddragelse af studerende i nævnets arbejde v/MLH og JPH  
 

8. Status på studerendes festudvalg og afvikling af fester v/MWH 
 

9. Nyt fra rummanden v/JPH 
 

10. Status Musikkens Hus v/MWH 
 

11. Meddelelser og forespørgsler 
 

12. Evt. 

 

 
  



1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Fastlæggelse af mødedatoer efteråret 2016 v/MWH 

Onsdag d. 21. september 2016, kl 9.30-11.30 
Onsdag d. 12. oktober 2016, kl. 9.30-11.30 - ændres til forslag om mandag d. 24. oktober 2016, kl. 9.00-11.00 
Onsdag d. 16. november 2016, kl. 9.00-11.00 
Onsdag d. 14. december 2016, kl. 9.00-11.00 

 

3. Status på timeindberetning for Musik v/MWH 

Uddannelsen indberetter hvert semester timetal for hvert semester til Uddannelseszoom. 
Indberetningen for efterår 2015 og forår 2016 er gennemgået af ministeriet.  
Ministeriet har udbedt sig forklaring fra uddannelser, hvor timetal er mindre end 3 timer pr. ECTS og 
dette vedrører Musik. 
 
MWH og CRC har gennemgået tallene og MWH har, før sommerferien, indsendt redegørelse for 
timeindberetningen vedrørende Musik. 
 
Især metoden for opgørelse af timer er vanskelig set ud fra fx færdighedsfag og profileringsfag. Her 
tæller konfrontationstimerne på samme vis som ved fx forelæsning for 50 studerende. 
MWH har påpeget denne problemstilling. 
For Musik er det kandidatuddannelsen, som hovedsagelig ikke har opfyldt de forventede krav. 
Profileringsfag, som udbydes på kandidatuddannelserne er primært en soloundervisning og derfor ikke 
kurser, hvor der udbydes mange timer pr. studerende. Dette påvirker naturligvis tallene i opgørelsen. 
 
Det er udelukkende konfrontationstimer, som indberettes. Dvs. at feedback på fx porteføljer m.v. pt. 
ikke medregnes. 
 
FH foreslog, at der blev udarbejdet et notat til Humanistisk Fakultet vedrørende indarbejdelse af 
vejledningstimer vedrørende feedback på fx porteføljer. Dette er dog allerede indmeldt fra MWH ifm. 
redegørelse af timerne. 
 
MWH forventer, at den indsendte redegørelse er fyldestgørende. 

 

4. Status på adgangsprøver v/MWH 

Der har været i alt 28 ansøgere ifm. kvote 1. Heraf har en del ikke deltaget i prøve grundet manglende 
dokumentation, ingen tilmelding osv. 
 
Der har været deltagelse af i alt 13 ansøgere. 5 på Almen Musikvidenskab (inkl. 1 ansøger på sidefag) 
og 8 ansøgere på Populærmusik og Lydproduktion. 
 
Muligt optag i alt på kvote 1 og 2 inkl. sidefag: 26 med fordeling af 15 på Poplyd og 11 på Almen. 
 
I alt har uddannelsen haft 53 ansøgere inkl. sidefag på bacheloruddannelsen. 



 
På kandidatuddannelserne er der i alt 9 ansøgere, 4 på den 2-faglige og 5 på den 1-faglige 
studieretning. 
 

5. Fagfordeling/semesterplanlægning/semesterbeskrivelser efterår 2016 v/ MWH 

Semesterbeskrivelser for efterårets undervisning blev gennemgået. 
 
Kurset Repertoire og Performance har ikke tilstrækkelige tilmeldinger og oprettes derfor ikke i 
efteråret. MWH informerer studerende herom. 
 
Der skal foretages enkelte rettelser, MWH sender de korrigerede semesterbeskrivelser til 
Studienævnet for endelig godkendelse. 
 
De godkendte semesterbeskrivelser offentliggøres via Moodle inden semesterstart. Ligeledes 
arkiveres semesterbeskrivelserne via Captia. CAT Skolen varetager arkivering i CAPTIA. 
 

6. Retningslinjer for projektvejledning v/ MWH (bilag vedhæftet) 

På opfordring fra OIH har MWH udarbejdet udkast til retningslinjer for projektvejledning på 
Musikuddannelsen. 
 
Udkast blev gennemgået og rettelser/kommentarer indarbejdet i dokumentet. 
 
Dokumentet er godkendt. Offentliggøres via hjemmesiden og Moodle. Ligeledes præsenteres 
dokumentet for 1. semester via kurset Problembaseret Læring (PBL). 
 

7. Større gennemsigtighed i nævnets arbejde/inddragelse af studerende i nævnets arbejde v/MLH 
og JPH 

MLH fremlagde forslag om at de studerende i Studienævnet inviterer til debatmøder for alle 
studerende ca. 2 gange pr semester.  
 
Mødeledere af debatmøderne er de studerende i studienævnet.  
 
Der kan indbydes VIP medlemmer af studienævnet eller andre relevante personer såfremt dette 
ønskes. 
 
Relevante indkomne forslag/emner viderebringes til studienævnsmøderne til videre behandling. 
 
Studienævnet bakker enstemmigt op om det gode forslag. 
  

8. Status på studerendes festudvalg og afvikling af fester v/MWH 

Det nuværende festudvalg har haft særlige udfordringer med at få ryddet op efter afviklingen af fester. 
Derfor har MWH for nuværende informeret festudvalget om, at der pt. ikke kan afholdes fester. 



Der skal aftales et regelsæt for fester i lokaler/på lokaliteten. MWH følger op med en snak med 
festudvalget. 
 

 

9. Nyt fra rummanden v/JPH 

Punktet udgår, da rummanden ikke deltager i mødet. 
 

10. Status Musikkens Hus v/MWH 

Depotet skal fremover benyttes både af Musik og Musikterapi. 
Der opsættes hylder fra gulv til loft for at få pladsen udnyttet maksimalt. Der skal være plads til 
instrumenter, reservedele og arbejdsplads til rummændene. 
 
Biblioteket får tilføjet nye reoler, således at Musikterapi også får deres samlinger indlemmet i 
biblioteket. Gruppearbejdspladsen erstattes af 2 små arbejdsborde. 
 
Der flyttes en sofagruppe fra 3. sal til 4. sals lounge. 
 
Udsmykning af vægge er stadig et ønske. CAT Skolen bevilliger kr. 3000 til indkøb af plakater. 
FH oplyser, at der ligeledes kan tages kontakt til Line Brun Jespersen for evt. udlån af kunstværker. 
Bilag for indkøb sendes til Anne Nielsen, CAT Skolen. 

 

11. Meddelelser og forespørgsler 

Punktet udgår. 
 

12. Evt. 

Næste møde er d. 21. september 2016, mødet foregår i lokale 468. 
Indkaldelser til møder sker fremadrettet via Outlook kalender. 
 

  



AKTIONSLISTE 2016  
 

Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

Årshjul for uddannelsen mk og crc  

Der udarbejdes 

forslag til 

præsentation for 

sn / overført fra 

2015 

   

 

Etablering af elevforening samt 

årlige tilbagevendende 

arrangementer med 

dimittender 

 

SN  2/15  

 

Tjek af samarbejdet med Den 

Rytmiske i Nordkraft - 

beløbsstørrelse samt antal 

deltagere 

 

crc  11/15  

 

Ansøgning om dispensation og 

udsættelse af prøver 

 

crc 
Svar sendes til 

ansøger 
01/16  

 

Ændring af enkelte 

formuleringer i Strategi og 

Handlingsplan 

 

mwh/crc 

Opdateringer 

sendes til CAT 

Skolen (WR), 

som varetager 

opdatering hos 

fakultetet 

02/16   

 

Udvidelse af 

uddannelseskaravanen til 

øvrige Jylland, Fyn og Sjælland 

 

SN/CAT 
Dette 

undersøges 
02/16  

Oprettelse af Facebook 

profil/gruppe for uddannelsen 
SN 

FH undersøger 

muligheder via 

fakultetet 

MBN er ansvarlig 

for oprettelse af 

side 

02/16  

Tilretning af hjemmesiden mwh  02/16  

Tjek på adgang til lokaler SN  02/16  



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

 

Opfølgning på evt. ombygning 

af lounge/thekøkken  

 

mwh/crc 
MWH har kontakt 

til instituttet 
02/16  

 

Opfølgning på manglende 

udbedring af støvgener på 5. 

etage 

 

mwh/crc 

crc har rykket 

Aase Andersen i 

uge 17 2016 

02/16  

 

Udgifter ifm. Den Rytmiske i 

Nordkraft 

 

mwh 
MWH tjekker 

med Musikterapi 
02/16  

 

Udmelding af datoer for 

skriftlige afleveringer og 

programlister ifm. 

sommereksamen 2016 

 

crc  03/16  

 

Endelig opsamling af 

semesterevaluering og 

kursusevaluering 

 

mwh/wr  03/16  

Udsmykning af gangarealer mwh/jph 

Der er bevilliget 

penge til indkøb 

af plakater /MWH 

varetager 

03/16  

Ansøgning vedrørende 

eksamensafvikling 
mwh 

Mwh kontakter 

ansøger for 

yderligere info og 

svarer på vegne 

af SN 

03/16  

Fagfordeling efterår 2016 

bearbejdes 
SN  04/16  

 

Ansættelse af RUS tutorer og 

planlægning af RUS tur 2016 

 

mbn/mwh/ 

crc 

Opslag til 

jobbank, 

ansættelser, 

budget og 

program 

4/16  

 
Ansøgning om ændrede 
prøvebestemmelser 
vedrørende Performance og 
Produktion 
performance. 
 

SN 
Ansøgning er 

godkendt 
4/16  



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

 
Ansøgning vedrørende 
korprojekt i efteråret 2016 
Ansøgning vedrørende ekstra 
timer til korprojekt og 
udarbejdelse af dertilhørende 
videomateriale. 
 
 

Mwh 

MWH tager 
kontakt til 
ansøger for 
nærmere 
uddybning og 
videreformidler 
information til 
SN, svar er 
sendt til 
ansøger 

4/16  

Ansøgning vedrørende 
eksamen i Korledelse og 
lokation 
 

SN 

Ansøgning 
vedr. repertoire 
til eksamen 
imødekommes. 
 
Ønske om 
lokation kan 
ikke 
imødekommes 
 
svar er sendt til 
ansøger 

4/16  

 
Ansøgning om fremrykket 
eksamenstidspunkt for 
Performancefag  
 

crc 
Svar er sendt til 
ansøger 

4/16  

 
Ansøgning om udlån af 
lydstudier til Musikkens Hus 
ifm. projekt 
 

mwh/crc 
Svar er sendt til 
ansøger 

4/16  

 
Ansøgning om deltagelse af 
ekstra studerende til 
eksamen i Rytmisk 
Arrangement 2 
 

crc 
Svar er sendt til 
ansøgere 

4/16  

Undersøgelse af det 
fremtidige samarbejde ang. 
Artist Corner og udgifter i den 
forbindelse 

mwh 

mwh kontakter 
involverede 
parter for 
nærmere 
information 

4/16  

 
Budgetgodkendelse af RUS 
tur budget 
 

SN/crc 
Svar er sendt til 
ansøgere 

5/16  

 
Køkkenflytning - kontakt til 
tovholder Charlotte 
Hyldgaard 
 

mwh  5/16  



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

 
Undersøgelse af hvorledes 
SN’s arbejde kan blive mere 
synlig overfor studerende 
samt større inddragelse af 
studerende i arbejdet 
 

mlh/jph 

Det undersøges 
hvilke ønsker 
der er fra 
studerende, 
punktet 
behandles på 
næste møde, 
udsat da der 
ikke er efterlyst 
ønsker fra 
studerende.  

5/16  

 
Endelig godkendelse af 
semesterbeskrivelser 
vedrørende efteråret 2016 
samt offentliggørelse via 
Moodle/arkiv Captia 
 

mwh/SN/wr 

mwh sender de 
endelige 
beskrivelser til 
godkendelse 

7/16 30/8 2016 

 
Information vedrørende 
valgfaget Repertoire og 
Performance, som ikke 
udbydes til efteråret 
 

mwh 
Studerende er 
informeret 

7/16  

 
Offentliggørelse af 
dokumentet Retningslinjer for 
projektvejledning 
 

mwh/crc 
Uploades via 
Moodle/ 
hjemmeside 

7/16  

 
Aftale/udarbejdelse af 
regelsæt for festudvalg 
 

mwh  7/16  

 
For referat: Connie Rørbæk Christophersen 
 

 

 


