
 

 

 
 
 
                                                           

 
 
 
 

Referat fra møde i Studienævnet for Musik 04/18 - d. 25. april 2018  
  
 25. april 2018   Ref.:  CRC    J.nr.: 04/18 - Workzone: 2018-017-00352 
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Mads Walther Hansen, VIP (MWH) Formand 
Maia Lundqvist Holm, studerende (MLH) Næstformand 
Trine Hegelund Appe, studerende (THA) 
Frederikke Vraa Østergaard, observatør, studerende, (FVØ) 
Jette Due Nielsen, sekretær (JDN) 
Pia Thorsen, sekretær (PT) 
Heidi Lind Rasmussen, sekretær/kontorelev (HLR) - referent 
Connie Rørbæk Christophersen, sekretær (CRC) - referent  
 
Fraværende med afbud:  
Anders Bonde, VIP (AB)  
Ole Izard Høyer, observatør, VIP (OIH) 
Tom Nyvang, studieleder MPACT-Skolen, (TN) 
Winnie Ritterbusch, skolesekretær MPACT-Skolen, (WR) 
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Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Fællessang 
”Kom Maj du søde milde” blev sunget. 
 
 

3. Status adgangsprøver v/MWH 
Indkaldt 5 på Almen studieretning, 4 sidefag og 12 på Populærmusik og lydproduktion (Poplyd). 
 
Der er 7 ansøgere på liste til august prøver. 
 
Der var 6 ansøgere på Poplyd som bestod prøven, 4 ansøgere blev tilbudt ny prøve. 2 ansøgere bestod ikke 
prøven. 
Der var 6 ansøgere på Almen inklusive sidefag som bestod prøven, 1 ansøger mødte ikke op og 1 ansøger blev 
tilbudt ny prøve. 
 
Det er et højere tal end sidste år, hvilket anses som værende udmærket. 
 
Studienævnet forventer at afvikle en ekstra prøve i juni, dato fastsat til d. 8. juni 2018. 

 
4. Status ansøgninger på tilvalgsfag samt udmeldinger om overgang til nye studieordninger v/MWH 

Der er 7 studerende tilmeldt tilvalgsfaget Musik, lyd og entreprenørskab. 
Det er nok til at starte tilvalgsfaget op, men ikke helt nok til at det løber rundt økonomisk. 
Det er et fint antal især på baggrund af den sene annoncering af tilvalgsfaget 
De 7 studerende, som er tilmeldt tilvalgsfaget, er alle fra Populærmusik og lydproduktion, hvilket er positivt. 
Dette viser, at behovet for tilvalgsfaget for studerende på den retning har været udtalt.  
Det håbes, at der kan tiltrækkes flere studerende til tilvalgsfaget til næste optag. 
PT foreslår, at der annonceres yderligere for netop tilvalgsfaget i det kommende år. 
 
Udmelding om overgang til nye studieordninger varetages af MWH, udmelding sker via Moodle. 
Det får i første omgang størst betydning for nuværende 8. semester, da de overføres til 2018 studieordning ifm. 
overgangen til 9. semester. 
 
Øvrige semestre sker på et senere tidspunkt. 
 

5. RUS Tutorer, planlægning og budget v/MWH (Bilag vedhæftet) 
Marianne S. Herløv Hansen og Trine H. Appe er RUS koordinatorer. 
Daniel L. L. Thøgersen, Frederikke V. Østergaard, Andreas R. O. Jørgensen og Mads Kiel er ansat som tutorer. 
Der er i alt 100 løntimer budgetteret til RUS. Løntimerne betales af skolen, øvrige udgifter til RUS tur (Leje af 
hytte og bus) varetages af studienævnets bevilling.  
Budgettet godkendes.  
CRC formidler budget til skolen. 
 

6. Status evt. lock-out v/MWH 
Forhandlingerne pågår stadig, der er derfor ikke yderligere status. 
 
De studerende er informeret om mulig lock-out ifm. semesterafslutningsmøderne. 
Ansatte, som ikke er omfattet af eventuel lock-out, arbejder fortsat med sædvanlige opgaver, men dog ikke 
konfliktramte opgaver. 
 
Der er fra AAU’s side oprettet hjemmesider med FAQ således studerende kan søge information og svar på 
eventuelle spørgsmål. 
 

7. Adgangsbegrænsninger til kandidatuddannelser v/MWH  
Studienævnet har modtaget forespørgsel på ændringer til adgangsbegrænsningerne for kandidatuddannelser. Vi 
skal indmelde eventuelle ændringer. 



 

 

 
Kriterierne ser for nuværende således ud: 
 
For den etfaglige kandidatuddannelse gælder et eller flere af følgende kriterier: 

 Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point inden for den adgangsgivende bacheloruddannelse på 
ansøgningstidspunktet. 

 Sidefagets/tilvalgsfagets musikfaglige relevans. 

 Bestået optagelsesprøve samt karaktergennemsnit for den ikke-musikvidenskabelige 
bacheloruddannelse. 

For den tofaglige kandidatuddannelse gælder følgende kriterium: 

 Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point inden for den adgangsgivende bacheloruddannelse på 
ansøgningstidspunktet. 

Dette ændres til: 

For den etfaglige kandidatuddannelse gælder et eller flere af følgende kriterier: 

 Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point inden for den adgangsgivende bacheloruddannelse på 
ansøgningstidspunktet. 

 Sidefagets/tilvalgsfagets musikfaglige relevans. 

Bestået optagelsesprøve samt karaktergennemsnit for den ikke-musikvidenskabelige bachelor- og 
professionsbacheloruddannelse. 

For den tofaglige kandidatuddannelse gælder følgende kriterium: 

 Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point inden for den adgangsgivende bacheloruddannelse på
  ansøgningstidspunktet. 
 
 

8. Studiemiljø i Musikkens Hus v/MWH 
Der har været forslag om at nedlægge studenterlounge på 3. sal. MWH aftaler nærmere med Stine L. Jacobsen, 
Musikterapi. 
Desuden ønskes lounge på 4. sal opgraderet.  
Der er påpeget, at især sofaerne trænger til udskiftning. 
 
FVØ undersøger blandt studerende om ønsker til lounge på 4. sal. 
Opdatering på næste studienævnsmøde i maj. 
 
MWH har modtaget henvendelse fra klaverstemmeren vedrørende meget lav luftfugtighed i Musikkens Hus. 
Det påvirker vores flygler og klaverer.  
MWH har påpeget problematikken på lejermøde i Musikkens Hus. Man kender også til problemet hos de øvrige 
lejere. 
MWH fik af klaverstemmer hygrometer. Der er cirka 18 %, hvilket er lidt, da det skal være mellem 40 og 60.  
MWH er blevet oplyst, at der kan installeres et system via ventilationskanalerne, som fugter luften. Dette har 
sandsynligvis en omkostning på ca. kr. 30.000-50.000 kr. 
MWH beder klaverstemmeren om at formidle problematikken, således han kan videreformidle til institutleder 
og Campus Service. 
 
PT opdaterer handlingsplanen for studiemiljø. 
 

9. Behandling af semester- og projekt evalueringer efterår 2017 v/MWH og PT 
Semester- og projekt evalueringerne blev behandlet og der udarbejdes opsamlinger.  
 
PT varetager opsamlingerne og udmeldinger heraf. 
 

10. Nyt fra MPACT skolen v/TN og WR 



 

 

Punktet udgår, da TN og WR er fraværende. 
 

11. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 
Punktet udgår, da der ikke er modtaget meddelelser. 
 

12. Evt. 
MWH foreslår PT, at der også kan henvises til vores studenterstudievejledere i forbindelse med SoMe 
medarbejdernes henvendelser. Vores studenterstudievejledere har god indsigt i hvad der kunne være af tiltag 
og gode indslag. 
 
 
 
Næste møde d. 23. maj 2018 kl. 9.00-11.00 

 

 


