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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Udvidelse af studienævn v/MK 

Fakultetet har proforma godkendt udvidelsen af studienævnet, der skal dog finde en formel 
godkendelse sted, hvilket er under udarbejdelse. Indtil denne foreligger er studienævnet konstitueret 
som vedtaget på forrige møde. 
 

3. Status eksamensplan v/CRC og ROJ 

Eksamensplanen blev præsenteret.  
Der er stadig mangler, da enkelte undervisere ikke har afklaring på, hvorvidt der dannes grupper etc. 
Desuden er eksterne censorer ikke afklaret. Erfaringen er dog, at dette som regel ikke volder 
problemer. 
 
Enkelte prøver igangsættes i april samt portefølje afleveringer foretages i april og maj. 
 
Det er en presset plan, der er ikke plads til mange afvigelser grundet en stor mængde prøver, mange 
forberedelsesdage, lokalebehov, mange studerende etc. 
 
Planen godkendes i sin nuværende form. Der tages forbehold for ændringer. 
 
Programlister til eksamen bedømmes efter aflevering af følgende: 
MWH, ROJ -> Profileringsfag, Performancefag 
PKP, SP -> Færdighedsfag, Repertoire og Performance 
 

4. Prøve i Videnskabsteori og Metode v/MK 

Det forventes, at kurserne Videnskabsteori og Metode samt Musikvidenskabeligt Emnestudium 
eksamineres samlet, som studieordningen angiver som en mulighed. 
 
I og med at der er forskellige vejledere på Musikvidenskabeligt Emnestudie, skal projektvejledere 
være opmærksomme på at orientere sig i pensum for kurset Videnskabsteori og Metode. 
 

5. Ændringer i studieordninger v/MK  

Ændringer i KA-studieordninger er sendt til gennemsyn og kommentering i studienævnet. 
I kurset Musikanalyse, Tydning og Tolkning, hvor der er skriftlig bedømmelse, blev muligheden for evt. 
mundtlig prøve debatteret. 
 

6. Portefølje aflønning v/MK 

Studienævnet drøftede at øge timesatsen for portefølje bedømmelse. Punktet genoptages på næste 
møde. 



 

7. Fremdriftsreformen v/MK 

Det forventes, at interne ansøgere på KA uddannelserne, kan få dispensation til at starte på 
uddannelserne selvom der mangler ECTS (inkl. bachelorprojekt). Dog skal dispensation via ansøgning 
til studienævn, hvor der kan specificeres krav til forløbet. 
Det er endnu ikke besluttet endeligt, hvorledes dette skal forløbe. Studienævnet formoder dog, at det 
kan være forbundet med udfordringer af forskellig art. 
 

8. Dimittendundersøgelsen og studiespecifikke spørgsmål v/MK 

De studiespecifikke spørgsmål til dimittendundersøgelsen er behandlet. Af ønskerne har Musik fået et 
enkelt spørgsmål med i undersøgelsen: 
”I hvilken grad finder du, at din uddannelses indhold og sammensætning har givet dig fornødne kompetencer 
til at varetage arbejde indenfor dit fagområde”. 
 

De øvrige input fra studienævnet er ikke blevet inkluderet i undersøgelsen, hvilket studienævnet stiller 
sig undrende overfor. WBR vil undersøge sagen nærmere. 
 

9. Semesterbeskrivelser for alle kurser v/MK 

Studienævnet vedtager, at kursusholdere skal udarbejde semesterskrivelser til godkendelse i løbet af 
maj måned gældende for efterårets semester. (pensum, beskrivelse etc.) 
Semesterbeskrivelser for forårets semester skal udarbejdes af kursusholder til godkendelse i løbet af 
november måned. 
 
Studienævnet skal rettidigt udpege og godkende semesterbeskrivelser og undervisere til kurserne. 
 
Der anvendes den godkendte skabelon til formålet. 
 

10. Evaluering v/WBR (Bilag vedhæftet) 

 Evaluering efterår 2013 
MK fremlagde resultatet af efterårets evaluering.  
Besvarelserne viser en bred spredning i omfang og niveau, hvilket tegner på at afstemning 
af forventninger skal forbedres, hvilket omvendt kan være en vanskelig øvelse blandt alle 
studerende. 
 
Det drøftes, hvilke tiltag der kan tilføres uddannelsen for at højne kvaliteten og dynamikken 
for enkelte kurser. 
 
WBR indfører kommentarer i opsamlingen. MK sender den endelige opsamling til 
godkendelse i studienævnet. 
 
Punktet evaluering genoptages på næste møde. 
 



Kompendier bør ikke længere være en del af materialet, da studienævnet ofte har tab på 
salget af disse. I stedet bør der tænkes i andre løsninger som erstatning. 
 

 Evaluering forår 2014 
Procedure for afvikling af evaluering er godkendt af studienævnet. Bilag er vedhæftet. 
 
Endelige skemaer i Survey-Xact skal opdateres og klargøres til udsendelse. Varetages af 
WBR/SS. 
Mailadresser på studerende sendes til WBR. Ansvarlig CRC. 
Kursusevaluering skal afvikles sidste kursusgang af underviserne. 
 
Projektaflevering - print af besvarelse af projekt evaluering skal vedlægges ved aflevering. 
Studerende informeres om dette via eksamensplanen, via særskilt opslag i Moodle samt i 
selve mailen vedr. spørgeskemaet. 
 

11. Forslag vedr. anvendelse af instruktører (ældre studerende der hjælper de yngre) v/SP 

SP ønsker at erfarne studerende kan anvendes som instruktører i undervisningen, således der kan 
drages udbytte af samarbejdet. 
Det foreslås, at gruppemodel implementeres i undervisningen med hjælpelærer/mentor ordning, hvor 
der knyttes en erfaren studerende til gruppen. 
 

12. Forslag vedr. inddragelse af studenteroplæg i timerne v/SP 

SP vil gerne have inddraget mere aktivt studenter arbejde i undervisningen, således at studerende er 
aktivt inddraget i kraft af oplæg, gruppearbejde, løsningsforslag osv. 
 
Det opfordres til, at det implementeres i undervisningen. 
 
Punktet genoptages på næste møde. 
 

13. Meddelelser og forespørgsler 

 
 Studienævnet har tildelt forhåndsmerit til flere studerende vedr. tilvalgsfag på KU 

Studienævnet har imødekommet ansøgninger fra studerende på 4. semester Poplyd, som ønsker 

at læse tilvalgsfag/sidefag på KU 

 

 Ansøgning om skift af underviser i Performancefag, trompet 

Studienævnet har imødekommet ansøgning, da underviser ikke havde den fornødne tid til 

rådighed, således at undervisningen kunne tilrettelægges for alle parter. 

Studienævnet har i stedet engageret Rikke Øland til opgaven. 

  



 

 Ansøgning om forhåndsmerit vedr. tilvalgsfag/sidefag på AU 

Studienævnet godkender ansøgning, men dog påpeges at sammensætningen af centralt fag og 

tilvalgsfag næppe giver gymnasielærerkompetencer. 

Svar sendes til ansøger. 

 

 Kvote 2 ansøgere 

42 ansøgere, 20 - 1. prioriteter, 22 - øvrige prioriteter. 

Studienævnet ønsker et maksimum optag, hvilket studienævnet forventer at arbejde videre med. 

 

 CAT Studierådsmøde 05.03.14 

Der forsøges at etablere et samarbejde med Humanistisk Informatik vedr. Problembaseret Læring 

samt Videnskabsteori og Metode. 

Kirkemusikskolen har lejet lokaler hos os til undervisning, der arbejdes på den endelige aftale i 

Teknisk Forvaltning. 

Folkeuniversitetet har ønsket at anvende vores lokaler til undervisning, men dette er ikke en 

mulighed, da der ikke er offentlig adgang til vores etager i Musikkens Hus.  

Studienævnet ønsker at få lokaler på fx 3. etage, hvor der er offentlig adgang. Der er en stor 

begrænsning i og med at der ikke nogen offentlig adgang til uddannelsen. 

 

 Studieleder og studienævnsformandsmøde 12.03.14 

Er debatteret under punkt 7. 

 

14. Evt. 

 

Næste møde d. 30. april 2014 kl. 13.00-15.00. 
 

 
  



AKTIONSLISTE 2014  
 

Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

Årshjul for uddannelsen mk og crc  

Der udarbejdes 

forslag til 

præsentation for 

sn 

   

Kvalitetssikring i form af nye 

evalueringsskemaer 
wbr/mk/crc 

Behandling i 

gang, fortsættes 

i 2014 

8/13   

September prøve indføres - 

ændringer i studieordning 
mk 

Behandling i 
gang, fortsættes 

i 2014 
9/13  

Velkomstarrangement mk 
Behandling i 

gang, fortsættes 
i 2014 

9/13   

Ansøgning om ny vejleder 

samt timer ifm. 3. 

semesterprojekt 

mk/crc 
Igangværende 

proces 
01/14   

Information til Fakultetet vedr. 

udvidelse af studienævnet 

med yderligere 2 personer 

mk 
Igangværende 

proces 
01/14   

Information til undervisere 

vedr. indførelse af elektronisk 

aflevering af porteføljer via 

Moodle 

mk 
Igangværende 

proces 
01/14   

Dimittendundersøgelsen og 

studiespecifikke spørgsmål - 

tjek mht. studiespecifikke 

spørgsmål i undersøgelsen 

wbr wbr undersøger  03/14   

Evaluering forår 2014 - 

skemaer, mailadresser 

klargøres 

wbr/ss/crc  03/14   

Ansøgninger om tilvalgsfag på 

KU 
mk/crc 

er behandlet, 
svar er sendt til 

ansøgere 

03/14   

Ansøgning om tilvalgsfag på 

AU 
mk/crc 

er behandlet, 
svar er sendt til 

ansøger 

03/14   

Ansøgning om skift af 

underviser i Performancefag 
mk/crc 

er behandlet, 
svar er sendt til 

ansøger 

03/14  

 
For referat: Connie Christophersen 
 

 


