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Dagsorden
1.

Fællessang

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Nyt studienævnsmedlem v/MLH

4.

Status på aftagerpanelmødet v/MWH

5.

Status beskikkelse af censorkorps v/MWH og WR

6.

Opfølgning af studiepraktik 2017 v/MWH - bilag vedhæftet

7.

Godkendelse af opsamling af semesterevalueringer forår 2017 v/ MWH og PT - bilag i Moodle
Bilag: https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 - F17 Semesterevalueringer
Nævnet skal godkende opsamlingen vedrørende forår 2017.

8.

Studiemiljøevaluering 2017 v/MWH og PT - bilag i Moodle
Bilag: https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 - 2017 Studiemiljøevaluering
Nævnet skal behandle studiemiljøevalueringen vedrørende 2017. Der skal udarbejdes handlingsplan.

9.

Uddannelsesevaluering 2017 v/MWH og PT
Bilag: https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 - 2017 Uddannelsesevaluering
Nævnet skal behandle uddannelsesevalueringen, husk at kommentere via OneNote inden mødet.

10.

Kursusevaluering forår 2017 herunder F&P evaluering v/MWH - bilag i Moodle
Bilag: https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 - F17 Kursusevaluering
- F17 Evaluering af færdigheds-, performance og profileringsfag
Nævnet skal behandle kursusevalueringer og F&P evalueringer og kommentere på disse.

11.

Studiestartsundersøgelsen 2017 v/MWH - bilag i Moodle
Bilag: https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 - 2017 Studiestartsundersøgelse
Nævnet skal behandle studiestartsundersøgelsen og kommentere på denne.

12.

Studienævnsrapport 2017 v/MWH og WR - bilag vedhæftet
Nævnet skal behandle studienævnsrapporten og udarbejde handlingsplaner. MWH udarbejder forslag til handlingsplan.

13.

Julekoncert cafè v/MLH

14.

Nyt fra MPACT skolen v/WR

15.

Meddelelser og forespørgsler v/MWH

16.

Evt.

Referat
1.

Fællessang
”Regnvejrsdag i november” blev sunget.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

3.

Nyt studienævnsmedlem v/MLH
Der er valg for studerende d. 28. november til studienævnet.
MLH kunne oplyse, at valglisterne blev offentliggjorte forleden. Der er fredsvalg på Musik, da der kun er 2
opstillet.
MLH fortsætter i studienævnet, Trine Hegelund Appe på 5. semester er nyt medlem i studienævnet pr. februar
2018.

4.

Status på aftagerpanelmødet v/MWH
Der er 2 nye deltagere i aftagerpanelet, Michael Madsen fra CopenHell og Inge Juul fra Aalborg Katedralskole.
Der arbejdes desuden på at få et par deltagere mere i panelet.
På mødet blev der især drøftet markedsføring af uddannelsen. Det var bl.a. evalueringer af Musiks karavane på
de nordjyske gymnasier, deltagelse af gymnasieelever ved flere typer af eksamen m.m.
Desuden blev der talt en del om tiltag omkring markedsføring på de sociale medier, bl.a. tutorial-videoer på
YouTube.
PT kunne oplyse, at instituttet netop har ansat studentermedhjælpere til at fokusere specifikt promovering af
instituttet og uddannelserne på de sociale medier.
Studentermedhjælperne kaldes i daglig tale for SoMe.
Det er planlagt, at SoMe ansatte indkalder studienævnsformændene til et møde i nær fremtid. Her skal der bl.a.
aftales det videre forløb og fokusområder.
SoMe ansatte kan netop være tovholdere på tutorial-videoer osv.
Der er desuden sideløbende igangsat en præsentationsvideo af Musik uddannelsen.
Der er stor opbakning fra studienævnet til at få produceret videoerne og allerede nogle gode forslag til tutorialvideoernes indhold.
Et andet væsentligt punkt på aftagerpanelmødet, var præsentationen af de nye studieordninger samt debat
herom med panelet.
Der var stor opbakning til studieordningerne, både indholdet, den faglige sammensætning og ikke mindst det
nye tilvalgsfag.
Generelt var aftagerpanelet meget positive og havde konstruktive kommentarer.
WR kommenterer, at der skal allerede nu bør sættes tiltag i gang vedrørende markedsføring og opdatering af
hjemmeside vedrørende tilvalgsfaget.
CRC påpeger, at markedsføring på Kandidat-og Sidefagsdagen d. 24. november bør være et fokuspunkt.
Der skal produceres faktaark eller anden relevant præsentationsmateriale til formålet samt information til
bemandingen på Musiks stand.
MWH er tovholder vedrørende præsentationsmateriale og information til bemandingen.
WR kontakter fakultetet for at få fremskyndet godkendelsesprocessen og ikke mindst et tilsagn om at kunne
igangsætte markedsføringen bl.a. i forbindelse med Kandidat-og Sidefagsdagen.

5.

Status beskikkelse af censorkorps v/MWH og WR
I censorkorpset for Musik skal alle nuværende censorer ansøge om optagelse i korpset, det samme gør sig
gældende for nye interesserede kandidater.
MVH opfordrede interesserede VIP til at ansøge om optagelse.
Der er udvælgelsesmøde d. 13. december 2017, hvor MWH deltager.
Det nye censorkorps træder i kraft efter vinterens eksamenstermin.
Der skal udskiftes ca. 25% af medlemmerne i censorkorpset.
WR påpeger, at det kunne være en mulighed, at studienævnet vurderer, hvorvidt der er nogle fagområder, som
det nuværende censorkorps har vanskeligt ved at dække. I så fald kan studienævnet anbefale evt. kandidater
såfremt man har nogle mulige emner.
MWH oplyser, at der er en bred faglig dækning i det nuværende censorkorps.
MWH kunne oplyse, at der netop har været afholdt et fælles censormøde.
Mødet indeholdt bl.a. faglige drøftelser om uddannelsernes situation, musikkens bidrag og funktion til/i
samfundet m.m.
Desuden blev censortaksterne debatteret, da der var nedskæringer af censorhonorarer fra især KU. Dette
vækker bekymring i censorkorpset, da takst for bl.a. bedømmelse af et kandidatspeciale er halveret.
Hvilke konsekvenser dette medfører vides ikke, men censorkorpset har udtrykt bekymring for ovenstående.

6.

Opfølgning af studiepraktik 2017 v/MWH - bilag vedhæftet
Der var fuldt booket til studiepraktik, der var endda flere på venteliste.
Det har vi ikke tidligere oplevet og må anses for at være en positiv tendens. Der er interesse for faget Musik.
MWH talte med alle gæsterne til studiepraktik og kunne konstatere, at der var deltagere fra hele landet, hvilket
er særdeles opløftende. Vi har hidtil oplevet, at størstedelen af ansøgere til uddannelsen primært er fra Nord-og
Midtjylland.
Der var gode tilbagemeldinger fra gæsterne. Generelt var de meget positive over dagenes program.
Dog ville de især gerne have mere hands-on, da de havde forventning om at uddannelsen primært drejede sig
om at spille musik.
Der er bred opbakning fra studienævnet til ikke at ændre væsentligt i programmet for studiepraktik, gæsterne
skal se hvad universitetets musikuddannelse er og indeholder. Det er vigtigt, at det fremgår, at Musik er en
akademisk uddannelse og ikke er sammenlignelig med fx en konservatorie uddannelse.
Der er tilbagemelding om, at der skal være lidt mere socialt den første dag, således gæsterne ”rystes sammen”
og får mod på at deltage aktivt i øvelser m.m.
Dette tages til efterretning.

7.

Godkendelse af opsamling af semesterevalueringer forår 2017 v/ MWH og PT - bilag vedhæftet
Arbejdsbilag findes her: https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 - F17 Semesterevalueringer

Studienævnet behandlede opsamlingen af semesterevalueringerne.
Rettelser og kommentarer blev opdateret i opsamlingen af PT.
Semesterevalueringerne og opsamling er godkendt.
PT varetager offentliggørelse af opsamlingsdokumentet.
8.

Studiemiljøevaluering 2017 v/MWH og PT - bilag vedhæftet
Arbejdsbilag her: https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 - 2017 Studiemiljøevaluering

Studienævnet behandlede evalueringen og drøftede tiltag.
Der er udarbejdet handlingsplan til det videre arbejde. MWH er tovholder.

Der skal foretages opfølgning på indsatspunkterne i løbet af efterår/vinter 2017/2018.
9.

Uddannelsesevaluering 2017 v/MWH og PT - bilag vedhæftet
Arbejdsbilag her: https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 - 2017 Uddannelsesevaluering

Studienævnet har forinden mødet kommenteret evalueringerne i OneNote.
Flere af kommentarerne i evalueringen blev drøftet og behandlet, bl.a. arbejdsbelastningen.
Tilbagemelding fra studerende i studienævnet er dog, at det sandsynligvis handler om selvjustits og prioritering
af tid til studiet.
AB vil, på vegne af studienævnet, undersøge, hvor mange opgaver der stilles på de enkelte kurser på de
respektive semestre. Dette kan indikere studiebelastningen og dermed også indgå som et værktøj i
tilrettelæggelsen af kurserne.
Et punkt, som går igen i flere af evalueringerne er, at læringsmål ej er kendte. Dette på trods af, at disse bl.a.
fremgår af semesterbeskrivelserne samt præsenteres af underviserne i opstarten af kurserne.
Semesterstartsmøder/stormøder blev drøftet som et muligt tiltag, bl.a. for at afstemme forventningerne til
semestrenes indhold, oplyse om læringsmål og prøvebeskrivelser.
PT opdaterer studienævnets kommentarer i et opsamlingsdokument.
10.

Kursusevaluering forår 2017 herunder F&P evaluering v/MWH - bilag vedhæftet
Arbejdsbilag her: https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 - F17 Kursusevaluering
- F17 Evaluering af færdigheds-, performance og profileringsfag

Studienævnet gennemgik kursusevalueringerne fra foråret.
Studienævnet kan konstatere, at modellen med kursusevaluering i forbindelse med sidste kursusgang fungerer
fint. Det er en værdiskabende model, som giver god mening for både studerende og undervisere.
Generelt er kursusevalueringerne meget positive både hvad angår indhold og undervisernes engagement.
Der er gode kommentarer, som kan anvendes konstruktivt i det videre arbejde i planlægningen af kursernes
indhold.
PT opdaterer studienævnets kommentarer i et opsamlingsdokument. Denne indeholdes i
semesterevalueringens opsamlingsdokument for foråret 2017.
11.

Studiestartsundersøgelsen 2017 v/MWH - bilag vedhæftet
Arbejdsbilag her: https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 - 2017 Studiestartsundersøgelse

Studienævnet behandlede undersøgelsen. Der er forholdsvis få respondenter.
Studienævnet noterer sig, at der er stor tilfredshed med studiestart på Musik uddannelsen. Det vurderes, at der
skal være øget tiltag på webbaseret markedsføring i forbindelse med information og kendskab til uddannelsen.
Der er pt. kendskab til uddannelsen især via mund-til-mund metoden samt studiepraktik, hvorfor studiepraktik
er et væsentligt parameter med hensyn til at tiltrække mulige ansøgere.
12.

Studienævnsrapport 2017 v/MWH og WR - bilag vedhæftet
Studienævnet gennemgik studienævnsrapporten.
Der er, som forventet, udslag på VIP/DVIP ratio, da dette altid er et parameter på Musik uddannelsen grundet
færdighedsundervisningen, som varetages af DVIP.
Færdighedsundervisningen er obligatorisk og et krav, det kan derfor ikke umiddelbart ændres. Studienævnet
har tidligere undersøgt alternative modeller, men har dog ikke umiddelbart fundet en løsning som kan fagligt
forsvares.
Der er et mindre udslag på overskridelse af normeret studietid på BA, dette er dog for nedadgående og har
positive tendenser.

Frafaldsprocenten på 1. studieår er også væsentlig lavere end tidligere år.
Ledighedsprocenten er også et opmærksomhedspunkt.
Der udarbejdes opsamling inklusive kommentarer i studienævnsrapporten af MWH.
Status på handlingsplan til selvevalueringsrapport:









13.

Øget optag på 30 studerende i alt på BA, dette er ikke opnået i år. Tallet var dog højere sidste år end i
år. MWH bemærkede, at samme tendens gør sig gældende for musikuddannelserne på henholdsvis KU
og AU.
Der er dog foretaget tiltag i form af besøg på gymnasier for netop at øge optaget.
Øget optag på 15 studerende i alt på KA, dette er opnået i år, hvilket er meget tilfredsstillende.
Øgning af overgangen fra BA til KA, dette er sket i år, men der arbejdes stadig aktivt med dette for at
sikre fortsat overgang fra BA til KA.
Øget timetal, dette er sket. Der er bevilliget ekstra timer fra fakultetet både sidste år og i dette år.
Udbud af nyt tilvalgsfag, dette er sat i gang. Studieordningen herfor er sendt til godkendelse hos
fakultetet.
Udbud af engelsksproget uddannelse. Dette er ikke længere aktuelt, det er vurderet, at der ikke er
ansøgere til dette og der anvendes ikke yderligere ressourcer på et sådant udbud.
Mere samlæsning af kurser, der samlæses med bl.a. Musikterapi i 2 kurser og fremtidigt også med Art
and Technology i forbindelse med det nye tilvalgsfag. MWH bemærker, at det til stadighed undersøges,
hvorvidt der er flere muligheder for samlæsning.

Julekoncert café v/MLH
MLH har, i samarbejde med studienævnsformændene fra Musikterapi og Psykologi, lavet en julekoncert café.
Denne foregår for de 3 studienævns studerende og ansatte i Musikkens Hus, Intimsalen, d. 1. december 2017.
Studerende kan tilmelde sig til at optræde, der er desuden mulighed for jam-session efter koncerten og ikke
mindst socialt samvær.
Koncerten finasieres med tilskud fra Studentersamfundet og MPACT-skolen.
Studienævnet bifalder dette tiltag og ser gerne flere tiltag af samme slags.

14.

Nyt fra MPACT skolen v/WR
Budgettet for 2018 er endeligt på plads efter vanskelige forhandlinger. Budgettet er en anelse strammere end
tidligere år. WR bemærker, at selvom budgetterne er strammere har dette dog ikke påvirket studiernes
timeudmelding og ej heller studiernes kronebevilling.
I administrationen på MPACT-skolen er der nedsat et kvalitetssikringsteam, som i første omgang prioriterer
evalueringsprocesserne. Det er et stort arbejde, som forventes at tage tid, men forhåbentlig ender op i en
optimeret proces for skolens uddannelser.
Der hersker ingen tvivl om, at der pt. bruges uforholdsmæssigt meget tid i de enkelte studienævn på behandling
af de mange evalueringer.
Derfor er fokus rettet mod at optimere processerne, ligeledes er MPACT-skolen udvidet med Musikterapi og
Psykologi studiet, hvorfor spørgeskemaerne skal ændres.
Teamet består af Winnie Ritterbusch, Andrea Lynge-Dosenrode, Pia Thorsen, Elsebeth Bækgaard og Connie
Rørbæk Christophersen.

15.

Meddelelser og forespørgsler v/MWH
MWH oplyste, at Musikkens Hus har varslet ændrede adgangsvilkår til Musikkens Hus med virkning fra 1. januar
2018.
Dette får stor betydning for uddannelsesinstitutionerne i Musikkens Hus.
Alle indgangsdøre bliver aflåste og adgang kan kun ske med adgangskort til bygningen.
Dette medfører store problemer mht. modtagelse af gæster, kolleger m.m.

Desuden ønsker Musikkens Hus at studerende udelukkende benytter én indgang, hvilket vil medføre et stort
pres på den ene elevator, som er til rådighed.
Det forudses, at ovenstående vil medføre en del problemer.
Bl.a. pres på studiesekretariaterne, som vil blive portnere med hensyn til at hente gæster ved indgangen og
administration af adgangskort.
Desuden er der fremadrettet et særligt fokus på selve adgangskortene til Musikkens Hus. Dette er især et stort
problem, da AAU Campus Service ikke servicerer AAU’s uddannelser i Musikkens Hus vedrørende adgangskort.
Dette arbejde udføres af Driftsafdelingen i Musikkens Hus. Der foreligger ikke en aftale herom, ej heller
afregning af arbejdet, hvilket kan give kvaler i dagligdagen.
Pt. er vi afhængige af, at driftsafdelingen kan og vil servicere adgangskort for os.
MWH har tidligere bedt Tom Nyvang om assistance for afklaring omkring adgangskort og Campus Services
muligheder for at overtage den del.
Tom Nyvang har rettet henvendelse til Campus Service herom. Der foreligger pt. ikke et svar i sagen, men MWH
rykker for afklaring.
Der er, i samme forbindelse, bedt om nye skilte til elevatorerne, således at Musik uddannelsen er lettere at
finde end skiltningen angiver i dag.
16.

Evt.

