
 

 

 
 
 
                                                           

 
 
 
 

Referat fra møde i Studienævnet for Musik 05/18 - d. 23. maj 2018  
  
 23. maj 2018   Ref.: CRC    J.nr.: 05/18 - Workzone: 2018-017-00352 
 
 
Til stede:  
Mads Walther Hansen, VIP (MWH) Formand 
Maia Lundqvist Holm, studerende (MLH) Næstformand 
Trine Hegelund Appe, studerende (THA) 
Anders Bonde, VIP (AB)  
Tom Nyvang, studieleder MPACT-Skolen, gæst (TN) 
Winnie Ritterbusch, skolesekretær MPACT-Skolen, gæst (WR) 
Connie Rørbæk Christophersen, sekretær (CRC) - referent  
 
Fraværende med afbud:  
Jette Due Nielsen, sekretær (JDN) 
Ole Izard Høyer, observatør, VIP (OIH) 
Frederikke Vraa Østergaard, observatør, studerende, (FVØ) 
 
 
 
 

Dagsorden 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Fællessang 

 
3. Selvevalueringsrapport Musik i høring v/WR og MWH - Arbejdsbilag vedhæftet 

 
4. Studiemiljø i Musikkens Hus, tilbagemeldinger vedr. lounge 4. sal v/MWH 

 
5. Behandling af kursus evalueringer forår 2018 v/MWH - Arbejdsbilag findes her: 

https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 
Nævnet skal behandle evalueringerne, husk at kommentere via OneNote inden mødet, som angivet i mail fra Pia Thorsen. 

 
6. Studietidsforlængelse v/MLH 

 
7. Nyt fra MPACT skolen v/TN og WR 

 
8. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 
 
9. Evt. 

Planlægning af mødedato for juni og august - forslag d. 12/6 kl. 9.00-11.00 samt d. 15/8 kl. 9.00-11.00 
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Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Fællessang 
”Danmark nu blunder den lyse nat” blev sunget. 
 

3. Selvevalueringsrapport Musik i høring v/WR og MWH 
Rapporten er i høring hos nævnet.  
Der afvikles møde med eksterne parter i august. 
 
Indholdet i rapporten har allerede tidligere været debatteret i nævnet, blandt andet i forbindelse med 
robusthedsundersøgelsen, præsentation af nøgletal m.m. 
 
Nævnet finder, at rapporten er velskrevet og veldokumenteret. 
 
Det fastslås, at det er tilfredsstillende at se udviklingen og opnåelsen af de punkter, som blev bearbejdet i 
forbindelse med den forrige rapport. 
 
Nogle af de punkter, som er på selvevalueringsrapporten er minimumstimetal garanti. Det blev drøftet, hvorvidt 
dette skal uddybes yderligere i rapporten.  
TN foreslår, at dette bliver et punkt på en kommende strategi- og handlingsplan. 

 
TN roser MWH for det store arbejde, som MWH har udført i forbindelse med at udarbejde rapporten. 

 
4. Studiemiljø i Musikkens hus, tilbagemeldinger vedr. lounge 4. sal v/MWH  

FVØ har forhørt sig via Facebook hvorvidt der er nogle, som vil varetage arbejdet i en arbejdsgruppe med at 
finde løsninger for møblering og indretning af vores lounge. Nævnet afventer tilbagemeldinger herom. 
 
Musikterapi og Musik er enige om at omdanne lounge på 3. etage til et grupperum/lille undervisningslokale. 
Musikterapi varetager at få møbleret lokalet, MWH varetager at lokalet tømmes. 
 

5. Behandling af kursusevalueringer forår 2018 v/MWH  
Kursusevalueringerne blev behandlet og der udarbejdes opsamlingsrapport. 
Der var flere input, som indarbejdes i kurserne til næste forår. 
 
Generelt var det en positiv evaluering af kurserne, der var god feedback på samtlige kurser. 
 

6. Studietidsforlængelse v/ MLH 
Der har i den seneste tid været en offentlig debat om, hvorvidt studerende korrekt er registreret med 
studietidsforlængelse på Aalborg Universitet. 
På baggrund af debatten, har MWH og TN været indkaldt til orienteringsmøde om, hvorvidt studerende korrekt 
er registreret med studietidsforlængelse. 
Dette skulle dog ikke have konsekvens for sidefags-studerende på Musik, da Musik allerede har 
studietidsforlænget hvor påkrævet.   
 
MLH kunne oplyse, at musik-studerende på sidefag hos Psykologi har været indkaldt til møde, hvor de har 
modtaget information om, at de muligvis bliver berørt af studietidsforlængelse i forbindelse med sidefaget. 
Det er endnu ikke afgjort, hvorvidt dette bliver aktuelt, men dog må det forventes at blive en realitet. 
 
Det kræver, at der tilføres et ekstra semester på Psykologi. 
Ved dette møde blev studerende bedt om at forhøre sig hos det centrale fag, hvorvidt det er muligt at flytte 
skrivning af kandidatspeciale til 11. semester i stedet. 

  
Dette er i forvejen almindelig praksis, når der er tale om studietidsforlængelse og nævnet tilslutter sig naturligvis 
denne løsning, såfremt dette bliver aktuelt. 



 

 

 
 
7. Nyt fra MPACT skolen v/TN og WR 

Skolen er i gang med selvevalueringsrapporterne for alle studierne, hvilket er en tidskrævende proces. 
 
Desuden har TN har været involveret i arbejdsgruppen vedrørende studieadministrative opgaver som en del af 
de kommende organisationsændringer. 
Dette arbejde er nu overgået til styregruppens afgørelse. 
 
Det er interessant at se hvilke opgaver, der tildeles på institutterne og hvilke ressourcer der følger med.  
 

8. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 
MWH og Kristine Ringsager har indgået et samarbejde med UCN om at udarbejde en skarpere profilering på den 
musikpædagogiske kandidatuddannelse.  
 
Der arbejdes på at kunne tiltrække professionsbachelorer til den musikpædagogiske kandidatuddannelse.  
 
MWH forventer, at kunne præsentere et udkast på næste møde. 
WR påpeger også, at der ligeledes kunne være et potentiale for eftervidereuddannelse . 
 
Der er afviklet og afvikles ekstra adgangsprøver, d. 14. maj og d. 8. juni. 
D. 14. maj bestod ansøger desværre ikke. Der deltager 3 ansøgere i prøve d. 8. juni. 
 

9. Evt. 
Mødedatoer fastlægges til: 
 
d. 12/6 kl. 9.00-11.00 
og 
d. 15/8 kl. 9.00-11.00 
 
 
 
Næste møde d. 12. juni 2018 kl. 9.00-11.00 

 


