
 

 

 
 
 
                                                           

 
 
 
 

Referat fra møde i Studienævnet for Musik 03/18 - d. 21. marts 2018  
  
 22. marts 2018   Ref.:  CRC    J.nr.: 03/18 - Workzone: 2018-017-00352 
 
 
Til stede:  
Mads Walther Hansen, VIP (MWH) Formand 
Anders Bonde, VIP (AB)  
Maia Lundqvist Holm, studerende (MLH) Næstformand 
Trine Hegelund Appe, studerende (THA) 
Winnie Ritterbusch, skolesekretær MPACT-Skolen, (WR) 
Ole Izard Høyer, observatør, VIP (OIH) 
Marie Bylov Nielsen, observatør, studenterstudievejleder, (MBN) 
Frederikke Vraa Østergaard, observatør, studerende, (FVØ) 
Jette Due Nielsen, sekretær (JDN) 
Connie Rørbæk Christophersen, sekretær (CRC)  
 
Fraværende med afbud:  
Tom Nyvang, studieleder MPACT-Skolen, (TN) 
 
  
 

Dagsorden 
 
1. Fællessang 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
3. Nye studenterstudievejledere på uddannelsen v/MWH 

 
4. Orientering om robusthedsundersøgelsen v/MWH 

 
5. Status ansøgere til kandidatuddannelserne samt til kvote 2 på bacheloruddannelsen v/MWH 

 
6. Gæsteforelæsninger og andre faglige aktiviteter v/MWH 

 
7. Nyt fra MPACT skolen v/WR 

 
8. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 

 Husrådsfesten 2018 v/MLH 
 
9. Evt. 

 Til information 
Mødet i april vil indeholde behandling af efterårets evaluering, her vil Pia Thorsen sørge for at 
fremsende OneNote dokumenter til forberedelse samt deltage i mødet. Arbejdsbilag i form af 
evalueringerne er at finde via Studienævnets mappe i Moodle. 
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Referat 
 

1. Fællessang 
Der blev sunget ”Jeg plukker fløjlsgræs”. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Punktet Lounge på 3. etage blev tilføjet under eventuelt. 
Dagsorden blev godkendt.      
 

3. Nye studenterstudievejledere på uddannelsen v/MWH 
Velkommen til Trine Hegelund Appe, 6. sem. og Frederikke Vraa Østergaard, 4. sem., som er ansat som 
studenterstudievejledere på Musik uddannelsen med virkning fra d. 1. april 2018. 
MWH oplyste om de forhold, som gør sig gældende for deltagelse i studienævnsmøder i forhold til tavshedspligt 
m.m. 
Der har, i forbindelse med ansættelsen, været afholdt jobsamtaler og et efterfølgende møde, hvor der er aftalt 
arbejdsopgaver, afstemt forventninger m.m. 
 
En stor tak til Marie for indsatsen i jobbet som studenterstudievejleder.  

 
4. Orientering om robusthedsundersøgelsen v/MWH 

Musik uddannelsen har gennem længere tid været i gang med en robusthedsundersøgelse, hvor mange af 
uddannelsens elementer fx husleje, indtjening m.m. er belyst via rapporter udarbejdet af MWH og TN. 
 
Fakultetet har efterfølgende vurderet rapporterne og besluttet, at der ikke ændres i fakultetets 
uddannelsesportefølje. Med denne beslutning er Musik ikke længere en del af robusthedsundersøgelsen. 
 
MWH vurderer, at det har været en udmærket og lærerig proces for uddannelsen. 
 

5. Status ansøgere til kandidatuddannelserne samt til kvote 2 på bacheloruddannelsen v/MWH 
Der er pt. 6 ansøgere til kandidatuddannelserne, heraf er 2 eksterne ansøgere. 
Det er væsentlig færre end sidste år, men alligevel ikke et overraskende tal set i lyset af en mindre bachelor 
årgang. 
Det håbes dog, at tallet øges i løbet af forår og sommer, men der forventes ikke et optag svarende til 2017, hvor 
kandidatuddannelsen havde maksimalt optag. 
 
Der er pt. 27 ansøgere til bacheloruddannelsen. 
Dette tal er yderst stabilt for de sidste år.  
Der har været en del markedsføring for vores bacheloruddannelse, hvorvidt dette har haft stor effekt vides 
endnu ikke. Også i år har vi bl.a. været på en besøgsrunde hos gymnasierne, hvorfor vi forventer et pænt antal 
af ansøgere i kvote 1. 
Som tidligere år vil der blive spurgt til kendskabet til uddannelsen i forbindelse med afvikling af 
adgangsprøverne. 
 
Der er desuden indsendt 22 ønsker om deltagelse i adgangsprøve via tilmeldingsskema på hjemmesiden. Der 
kan dog være et sammenfald med ansøgere via KOT heriblandt. Desuden må det forventes at enkelte 
interesserede ikke længere ønsker deltagelse i prøven, det er vores erfaring fra tidligere år. 
Med hensyn til ansøgerne fra hjemmesiden er der også den usikkerhed, hvorvidt de ansøger om optagelse. 
Alle kontaktes og tilbydes adgangsprøve. 
 
Der kan også forventes en del sidefagsstuderende især fra Aarhus Universitet. Ansøgerne har oplyst, at Aarhus 
Universitet har lukket sidefaget på Musik, hvorfor det øger antallet af ansøgere hos os.  
Der har allerede været en del kontakt til både administration og studievejledning herom. 
 
Studienævnet drøftede, hvilke muligheder vi har for at trække ansøgerne til deltagelse i adgangsprøven og 
efterfølgende vælge Musik i Aalborg som uddannelse. Erfaringen er at ansøgere til Musik, søger om optagelse 
både i København, Aarhus og Aalborg, hvorfor den endelige studieplads skal vælges blandt de 3 byer.  
 



 

 

AB foreslår, at der sendes yderligere information til ansøgerne. Information skal indeholde præsentation af 
uddannelsen, vores lokation Musikkens Hus og byen Aalborg som studieby. 
Forslaget blev modtaget positivt og vedtaget. 
 
MWH og THA aftaler møde for at udarbejde materiale, som sendes med i invitation til adgangsprøven samt til 
uddeling ved selve adgangsprøverne. 
 

6. Gæsteforelæsninger og andre faglige aktiviteter v/MWH 
Der har været afviklet flere gæsteforelæsninger i både efterår og forår, men desværre har der været ganske få 
eller ingen studerende, som har deltaget. 
Erfaringen er, at der ikke er mange studerende til åbne gæsteforelæsninger, men er gæsteforelæsningen 
derimod inkluderet i kurser, deltager de studerende som regel, dog må undervisere presse på for at sikre 
fremmøde. 
Det er forbundet med væsentlige omkostninger at få besøg af gæsteforelæsere, samtidig er det ikke en 
behagelig situation at få besøg og ingen møder op til gæsteforelæsningen. Det giver ikke en positiv oplevelse for 
gæsteforelæserne og man kan frygte, at de ikke ønsker at gentage et besøg hos os. 
 
Gæsteforelæsningerne bookes ud fra faglighed og sammenhæng med kursernes indhold, således 
gæsteforelæsningerne bidrager til undervisningen. 
 
MLH foreslår, at der i stedet afvikles en konferencedag, hvor der inviteres flere gæsteforelæsere. Det drøftes og 
vurderes, at det kan være en mulighed. 
Det kan være en kombination af faglige og sociale aktiviteter, hvilket bør kunne tiltrække flere deltagere. 
 
Gæsteforelæsninger kan med fordel integreres som en del af kurserne, hvor det indføres som en del af pensum, 
dette vil forhåbentlig tiltrække flere studerende. 
 
Gæsteforelæsninger præsenteres altid via Moodle og skema, dette gøres naturligvis fortsat. 
Tilknyttede undervisere bør ligeledes informere og opfordre til deltagelse ved gæsteforelæsningerne. 
 
Det kan konkluderes, at en stor del af studerende ikke får læst mails sendt via student-mail og informationer via 
Moodle. 
Det er en større udfordring, eftersom underviserne og studieadministrationen kommunikerer vigtige 
informationer mail og Moodle. 
Den manglende deltagelse ved gæsteforelæsninger kan muligvis også have den årsag, at studerende ikke har 
tilgået informationen herom. 

 
Det foreslås, at ved introduktion af Moodle til nye studerende inkluderes yderligere Moodle undervisning (hvor 
findes informationer fra studieadministration og undervisere etc.). Ligeledes inkluderes information vedrørende 
brug af student-mail og vigtigheden heraf. 
 
Desuden informeres herom ved semesterstartsmøderne, som afvikles af MWH. 
 

7. Nyt fra MPACT skolen v/WR 
WR oplyser, at AAU er blevet indstillet til en positiv institutionsakkreditering – endelig beslutning fra 
akkrediteringsrådet afventes. 
 
Den forestående varslede lockout er kommunikeret til alle studerende fra Aalborg Universitet. Der er mange 
spørgsmål og der arbejdes på at få udarbejdet en uddybende information, således at der kommunikeres ens 
oplysninger til alle studerende. 
Lockout er varslet med start fra d. 10. april 2018, men kan udsættes 2 gange 14 dage. 
Størstedelen af administrationen og undervisere vil være ramt af lockout.  
 
Selvevalueringsprocessen er i gang, der er tilknyttet 2 eksterne konsulenter til Musiks selvevalueringsproces. 
Det er Anders H. U. Nielsen, Vrå Højskole og deltager i aftagerpanelet samt Hans Zeiner-Henriksen, Oslo 
Universitet. 
Mødet, hvor selvevalueringsrapporten bearbejdes, afvikles d. 17. august 2018.  
WR indkalder deltagerne til mødet. 
 



 

 

Omorganiseringen vedrørende omstrukturering af fakulteterne er igangsat. TN er udpeget som deltager i en 
arbejdsgruppe som vedrører studieadministrationen, hvor han repræsenterer instituttet. 
 

8. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 

 Husrådsfesten 2018 v/MLH 
Husrådsfesten afvikles d. 5. april 2018.  
Husrådet består af studerende fra AAU Musik, Musikterapi og Konservatoriet. 
Alle studerende og ansatte er velkomne og det opfordres til at deltage. 
Som note, festen afvikles i år som et maskebal. 
 

 Vi har, på foranledning af MWH, haft besøg af en kunstner, som har lavet et stort vægmaleri i 
loungen på 4. etage.  

 
9. Evt. 

 Til information vedrørende næste møde: 
Mødet i april vil indeholde behandling af efterårets evaluering, her vil Pia Thorsen sørge for at 
fremsende OneNote dokumenter til forberedelse samt deltage i mødet. Arbejdsbilag i form af 
evalueringerne er at finde via Studienævnets mappe i Moodle. 
 
Studienævnet for Musikterapi har forhørt sig vedrørende lounge på 3. etage, da studerende 
fra Musikterapi ønsker at denne nedlægges og i stedet fokuseres på lounge på 4. etage. Der 
ønskes nye møbler og bedre indretning af lounge på 4. etage. 
Festudvalget har et aflåst skab i lokale på 3. etage, som skal flyttes til lokation på 4. etage. 
 
Lokalet på 3. etage kan i stedet omdannes til et mødelokale/eksamenslokale/lille seminarrum. 
 
Der er tilslutning til at denne ændring foretages. 
 
WR oplyser, at der allerede er tiltag til forbedringer af studiemiljø, men hvorvidt disse tiltag er 
netop hos os i Musikkens Hus, vides ikke for nuværende. 
 

 WR, JDN og CRC har deltaget i møde med fakultetet vedrørende problematikken med 
skemasammenfald, ekstra semestre osv. på studerende med sidefag/tilvalgsfag. 
De var meget lydhøre og vil bringe disse problematikker videre, vi afventer spændt hvad der 
sker efterfølgende. 
 

 Adgangsprøverne d. 24. april 2018 afvikles med følgende besætning: 
MLH og AB -> Almen musikvidenskab 
THA og MWH -> Populærmusik og lydproduktion 
 
Tutorkorpset møder op og tager godt imod ansøgerne på prøvedagen. 

 
 
Næste møde d. 25. april 2018 kl. 8.30-11.30. 
 

 

 


