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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

 Tilføjelse af pkt. 8d. Dispensationsansøgning fra studerende  

Herefter godkendt. 

Ad 2 Uddannelsesevaluering 2016 

 Kort orientering om rapporten fra MWH.  

Endelig behandling på næste møde når WRB er til stede til at gennemgå rapporten. 

 

I N S T I T U T  F O R  K O M M U N I K AT I O N  

S T U D I E N Æ V N E T  F O R  M U S I K  

M U S I K K E N S  H U S  

M U S I K K E N S  P L A D S  1  

9 0 0 0  A A L B O R G  



Der er 3 rapporter for hhv. Almen, Poplyd og Kandidaten. 

Få respondenter har svaret, men det er god respons, det faglige niveau har været som forventet og 

over niveau. 

Opsamling: 

Almen: 

Bedre fordeling af studiebelastningen i f.t. de engelsksprogede tekster – det overvejes at indføre en 

øget orientering på 1. semester og det tages op på et lærermøde – ligesom der arbejdes på at øge 

timetildelingen til MUSIK generelt. 

Generel vurdering: God evaluering – dog kunne det godt ønskes at der er flere respondenter. 

 

Poplyd: 

Studiebelastningen vurderes som værende passende og for lav. Iflg. MWH er der taget højde for dette i 

efterårssemestret. Kommentarerne fra semestermøderne er, at studiebelastningen er øget i år, således 

at der er lagt yderligere kurser i starten af semestret. 

Der arbejdes på at øge timetallet til undervisning – og at satse på det praktiske for at skabe læring og 

dermed øge den teoretiske indlæring. Skal også diskuteres på et kommende lærermøde. 

Kommentarer vedr. belastningen på  BA-projekt og sidefagsprojekt hvor aflevering/eksamen ligger på 

samme tidspunkt.  

Forslag om at indføre milepæle for at sikre at tiden bliver brugt korrekt og effektivt. Datoer for 

fremlæggelse/præsentation af projektet. 

 

Kandidaten: 

1 respondent - neutral grad levet op til forventningerne. 

Generelt er der for få timer til undervisning – dette kræver at der flyttes timer fra BA-uddannelsen til 

KA-uddannelsen, da der ikke er timer nok til enkeltmandsundervisning. Der overvejes sammenlæsning 

og at valgfag kun udbydes ved et vist antal tilmeldinger (ved kun 1 studerende aflyses valgfaget). 

Indføre ”Kan der udbydes” i f.m tilbud af valgfag. 

MWH samler op på SN’s bemærkninger og der orienteres på næste møde. 

Ad 3. Studienævnsrapport 2016 

 Ledighedsstatistik: 

SN kender ikke tallene fra tidligere år, så det er svært at udtale sig om hvordan det vil gå og hvordan 

udviklingen har været hidtil – der stilles spørgsmål om hvordan statistikken bliver det beregnet?  

Forskningsstatistik: 

Pga. færdighedsundervisning hvor undervisningen gives af D-VIP, vil der altid være røde kommentarer 

som skal forklares. 



MWH samler op og der orienteres på næste møde. 

BA:  

4 studerende af 14 er droppet ud – uden at have været i kontakt med studieadministrationen. 

KA:  

Svært at lave statistik på baggrund af antallet af studerende. 

Overskridelse af normeret studietid: 

BA:  

Problemet kan være at de studerende bliver forsinket på deres sidefag ligesom der kan være 

manglende registreringer af eksamen på sidefag. 

Der er mange individuelle studieplaner. 

Effektiviteten: 

Pga. lavt studentertal vil der hurtigt vise sig røde tal, når der er 1 der ikke følger normeret tid. 

MWH skal bruge mere tid på at gennemskue tallene – han udarbejder svarskrivelse og udsender til 

kommentar til næste SN møde. 

Ad 4. Identifikation af frafaldstruede efterår 2016 

 Der er indkaldt 2 studerende til samtale. 

- Der udarbejdes handlingsplan for disse studerende. 

Ad. 5. Aftagerpanelmødet d. 17/11 

 Panelet består af personer som ansætter kandidater fra Musik. 

Har mulighed for at deltage i diskussion om at forbedre og udvikle uddannelsen. 

- Nye strategiske tiltag / tilbud af tilvalgsfag. 

- Hvad gør vi for at øge optagelsestallet på kandidaten. 

- Behandling af forslag om engelsksprogede KA uddannelse som tilbud til udenlandske 

studerende. 

- Hvad vægtes for at uddannelsens studerende kan ansættes efter studiet. 

- Arbejdsmarkedet generelt – nye nicher o.l. (Brainstorm). 

Ad. 6. Nyt fra rummanden v/JPH 

 Har sparet timer sammen, så der kan bruges ekstra tid til at sætte borde op til eksamen. 

Udstyret er afrapporteret og indmeldt til IfK. 

MWH: Der er ansat en rummand mere, idet der er bevilget 50 timer ekstra i dette semester fra IfK som 

en engangsbevilling til at mærke udstyr og til oprydning i lokaler. 

Desuden har der være håndværker der har gjort rummene klar og lavet afsætningsplads, så der kan 

blive ryddet op. (Det har allerede hjulpet  ). 

Ad. 7. Status Musikkens Hus v/MWH 

 Alt godt. 



Musikterapi har på sit sidste SN møde diskuteret retningslinjerne vedr. loungeområdet og har rettet 

henvendelse til Musik om, at tage aktion og at disse overholdes. 

Ad. 8.  Meddelelser og forespørgsler  

a. Timetildeling pr. F2017 

b. Tilbud om leje af lokale fra Konservatoriet 

c. Henvendelse fra Musikkens Hus vedr. udlån af lokaler 

d. Dispensationsansøgning fra studerende 

Ad. 8a. Ansøgning til HUM-FAK vedr. forhøjet timetildeling til MUSIK – nuværende 60 t/STÅ er bevilget øget til 

75 t/STÅ gældende fra 2017. Der er stadig et stykke vej op til de anbefalede 3 K-timer på kandidaten.. 

FH alle timer der har med undervisning at gøre skal tælles med i f.m. uddannelseszoom. 

Foreslår at der indføres klyngevejledning som ikke er så omkostningstung som individuel vejledning, på 

den måde kan der frigives yderligere timer til undervisning. 

MWH arbejder videre med en løsning af dette og det skal diskuteres på lærermødet hvordan musik 

bedst muligt løfter fagligheden 

Ad. 8b. Tilbud om at indgå i et samarbejde omkring rum 466 på 4. etage til opstilling af et bordtennisbord og 

fælles sociale arrangementer for studerende på musik, musikterapi og musikkonservatoriet. – Udgiften 

er 500 kr./måned. (udgiften er til Musikkens hus, som vil bruge pengene til sociale arrangementer for 

samme studerende). Mikael Vetner, IfK, har meddelt at Musik må overtrække sin studieenhedsbevilling 

med beløbet. 

Hvis det viser sig at det giver for meget støj fra lokalet tager SN det op til revurdering. 

Ad. 8c. Aktiv sommer – projekt med Aalborg kommune. 

Vil gerne låne lokaler på musik. SN er positiv indstillet, endelig beslutning tages af Mikael Vetner. 

Betingelserne er at der ansættes studentermedhjælpere fra Musik som står for at overholde AAU’s 

retningslinjer. 

Ad. 8d. Godkendt. 

Ad. 9.  Evt. 

 MWH kontakter prodekanen på HUM vedr. en afklaring om aflønning af eksterne undervisere, der 

underviser i færdighedsundervisning. 

 Mødet slut kl. 10.50. 

 


