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Til stede:  
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Tom Nyvang, studieleder MPACT-Skolen, (TN) 
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Dagsorden 
 
1. Fællessang 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
3. Aftagerpanelmøde v/MWH 

 
4. Robusthedsundersøgelse af Musik uddannelsen v/MWH  

Orientering om det foreløbige forløb. 
 

5. Studieordningsændringer 2018 v/MVH 
Nævnet skal tage stilling til det videre arbejde med udkast til den kommende studieordning. 

 
6. Semesterevaluering og Projektevaluering v/MWH og PT - bilag vedhæftet 

Nævnet skal behandle semesterevalueringer og projektevalueringer fra forår 2017. 

 
7. Uddannelsesevaluering v/MWH og PT/CRC  

Nævnet skal behandle uddannelsesevalueringer fra 2017. 

 
8. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 

 
9. Evt. 

  



 

 

Referat 
 
1. Fællessang 

”Skipper Clements morgensang ” blev sunget. 
  

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes. 
 

3. Aftagerpanelmøde v/MWH 
Der afvikles aftagerpanelmøde tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 15.00 - 19.00. 
Der må gerne indmeldes forslag til nye medlemmer til indtræden i aftagerpanelet. 
 
Der er allerede modtaget afbud fra flere af panelets deltagere, hvorfor vi gerne vil have dette udvidet med et par 
medlemmer mere. 
 
CRC foreslog, at der tages kontakt til Musikkens Hus om at deltage i vores aftagerpanel.  
MWH kontakter Musikkens Hus herom. 
 
Alle medlemmer og observatører i studienævnet er inviteret til at deltage i mødet med aftagerpanelet. 
 

4. Robusthedsundersøgelse af Musik uddannelsen v/MWH 
AAU har igangsat robusthedsundersøgelser af alle de uddannelser, som anses for at være mindre robuste. 
Undersøgelsen kører i 3 faser, hvor der vurderes fakta og nøgletal for de enkelte uddannelser. 
 
Pt. befinder Musik sig i 2. fase, her er der udarbejdet en omfattende rapport i samarbejde med MPACT Skolen og 
fakultetet. 
MWH er positiv, da rapporten er blevet behandlet og modtaget godt. TN og MWH har fået anerkendelse for arbejdet 
med rapporten. 
Nu afventes resultatet af den videre behandling af rapporten, hvilket forventes primo år 2018. 
 
MLH kunne oplyse, at prodekanen for HUM/SAMF fakultetet har besluttet, at der skal laves en studieaktivitetsmodel 
på baggrund af tendensen til at der er færre konfrontationstimer på humanistiske uddannelser. 
Der er taget henvendelse til alle studienævns næstformænd, hvor disse skal indgå i en arbejdsgruppe. MLH skal til et 
opfølgende møde d. 19. oktober 2018, hvor der forventes yderligere information. 
MLH skal bl.a. bidrage med input fra Musik og den måde, som undervisningen og vejledning afvikles/planlægges. 
 

5. Studieordningsændringer 2018 v/MWH   
Arbejdet med udarbejdelse af studieordningen vedrørende kandidatuddannelserne 2018 pågår stadigt.      
MWH præsenterede et arbejdsudkast. 
 
Der blev debatteret indhold i kurser, eksamensform, kompetencer, porteføljer. 
 
MWH tager kontakt til alle undervisere på alle portefølje fag, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at der bedømmes via 
portefølje eller fx afløsning, dette er gældende for både BA og KA. 
 
Prøvebeskrivelser på profileringsfagene blev drøftet. Programlisten skal fjernes og erstattes af et skriftligt materiale 
Det skriftlige materiale skal forelægge fx i form af partitur, arrangement, nodeforlæg etc. 
Det blev besluttet, at når det afgøres hvilke profileringsfag, der afvikles i det indeværende semester, skal der ligeledes 
defineres hvilke krav der er til prøven og materiale til de pågældende profileringsfag. 
 
Programlisterne til færdigheds og performance prøverne på bacheloruddannelserne skal revideres, således disse er 
tidssvarende og ikke mindst minimerer antallet af spørgsmål til indhold m.v. 
 
Det blev diskuteret, hvorvidt der skal indføres et ekstra projekt på 9. semester. Det blev dog fastholdt, at 
synopsismodulet er fyldestgørende og opfylder kravet. 
 



 

 

7. semester retningsmoduler afvikles som en hjemmeopgave. Disse samlæses med 9. semester valgfag.  
 
Prøven i valgfaget Musikpsykologi ændres til en hjemmeopgave i stedet for et projekt. 
 
Arbejdsudkast til bachelor studieordningen 2018 blev ligeledes drøftet. 
 
MWH præsenterede et udkast til tilvalgsfaget Lyd, Musik og Entreprenørskab på 45 ECTS, tilvalgsfaget kan vælges af 
alle, også udefrakommende som ikke har musikfaglig baggrund. Der kræves ikke en adgangsprøve for at læse 
tilvalgsfaget. 
I det afsluttende projekt på tilvalgsfaget tænkes krav om involvering af eksterne parter. 
 
Udkast til sidefagsstudieordningen blev gennemgået.  
Enkelte moduler blev tilrettet. 
 

6. Semesterevaluering og projektevaluering v/MWH og PT (Bilag vedhæftet) 
Semesterevalueringer for forår 2017 blev gennemgået for alle semestre. 
Der var generelt lav svarprocent, generelt en middel tilfredshed fra respondenterne. 
Det påpeges i flere af evalueringerne, at læringsmålene ikke er præsenteret. Dette blev drøftet, da der ikke helt er 
forståelse for de studerendes oplevelse heraf. 
Læringsmålene præsenteres udførligt i bl.a. semesterbeskrivelserne/modulbeskrivelserne og ligeledes også af 
underviserne. På den baggrund blev det debatteret, hvorvidt spørgsmålene i spørgeskemaet skal revideres, således 
der ikke kan opstå tvivl om forståelsen. 
 
Projektevalueringerne er overvejende evalueret positivt med fine tilkendegivelser til vejlederne. 
 
PT udarbejder opsamlinger til endelig kommentering. 
 

7. Uddannelsesevaluering 2017 v/MWH og PT/CRC  
Udsættes til næste møde. 
 
PT udarbejder OneNote dokument til endelig kommentering. 
PT inviteres til næste møde. 
 

8. Meddelelser og forespørgsler 
Censorkorpset skal beskikkes og der må gerne meldes forslag til MWH, såfremt der er forslag til nye medlemmer. 

 
 

9. Evt. 
 
 


