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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Status kvote 2-ansøgere og afvikling af optagelsesprøver v/MK 

Der er 13 ansøgere, som har takket ja til deltagelse i optagelsesprøver vedr. Almen. 
Heraf er 4 med prioritet 1, 6 med prioritet 2, 3 med lavere prioriteter. 
 
Der er 17 ansøgere, som har takket ja til deltagelse i optagelsesprøver vedr. Populærmusik og 
Lydproduktion. 
Heraf er 12 med prioritet 1, 3 med prioritet 2, 1 med lavere prioritet. 
 
Bedømmere ved Almen er Peder Kaj Pedersen og Sara Scully. 
Bedømmere ved Populærmusik og Lydproduktion er Martin Knakkergaard og Rasmus Otvald Jensen. 
 
Studienævnet beder de studerende om at møde talrigt op til modtagelse og snak med ansøgerne i 
løbet af de 2 prøvedage, d. 20. og 21. maj 2014. 
 
Der er 6 interne ansøgere til Kandidatuddannelsen heraf 3 etfaglige og 3 tofaglige samt 3 eksterne 
ansøgere. Der er muligvis flere på vej. 
 

3. Status prøve i Videnskabsteori og Metode v/MK 

Prøven er nu løsrevet fra Musikvidenskabeligt Emnestudie, således at der fremover skal afvikles 
prøver i begge kurser. 
Ændringen er gældende fra og med bachelorstudieordning 2014. 
 

4. Sommerskole 2014 v/MK 

Såfremt der kan findes finansiering gennemføres sommerskolen også i 2014. Er dette ikke tilfældet 
ser studienævnet sig ikke i stand til at afvikle sommerskole grundet den nuværende finansielle 
situation. MK undersøger sagen. 
 

5. Indkaldelse af kursus- og semesterbeskrivelser for alle kurser - efterårets undervisning v/MK  

MK har sendt mail til alle undervisere ang. semesterplanlægningen for efteråret.  
Studienævnet har behov for tilbagemeldinger fra alle undervisere hvorvidt der kan undervises i 
efterårets semester. 
 
Vi har enkelte undervisningsassistenter, hvor ansættelsen udløber i januar 2015.  Reglerne er 
således, at genansættelse i samme stilling ikke kan foretages. 
Studienævnet kan ikke selv vedtage ansættelser af DVIP stillinger, dette er delegeret til Instituttet og 
Fakultetet.  
 



MK arbejder ihærdigt på at klargøring af skabeloner til både semesterbeskrivelser og 
kursusbeskrivelser til undervisere..  
Der er en officiel skabelon fra AAU, som skal anvendes til formålet. 
Der skal foreligge beskrivelser for alle fag på alle semestre. I første omgang er det beskrivelserne til 
‘ulige’ semestre, der skal fremstilles. Beskrivelser til ‘lige’ semestre udarbejdes i løbet af efteråret. 
 
Alle undervisere skal udarbejde kursusbeskrivelser indeholdende kursusindhold, pensum, 
litteraturlister osv. 
 
Beskrivelserne skal bearbejdes i studienævnet. 
 
MK udarbejder udkast med forslag til ændringer af bl.a. PBL og Musikhistorisk Oversigt. 
 
MK præsenterede et absolut foreløbigt fagudbud for efteråret 2014.  
 

6. Portefølje aflønning v/MK 

MK præsenterede et udkast til en model for aflønning af porteføljer, studienævnet godkendte det 
foreløbige udkast og der arbejdes videre med en endelig model.  
 

7. Fremdriftsreformen v/MK 

Fremdriftsreformen, som træder i kraft fra sommeren 2014, gælder i første omgang for nye studerende 
på bacheloruddannelser pr. september 2014. 
 
Fremdriftsreformen indeholder bl.a. meritbehandling for optagne studerende, som har været i gang 
med en lignende uddannelse (universitet e. lign.) 
Studiekontoret kontakter studienævnet for meritbehandling af ovenstående. 
 
Alle studerende, som ikke består eksamen eller udebliver, skal tilbydes omprøve i indeværende 
semester. Dette giver udfordringer, såfremt der er tale om fx portefølje-eksamen. 
I mail fra administrationen er det beskrevet, at studienævnet skal foranstalte omprøve i indeværende 
termin. 
MK har rejst spørgsmålet til Fakultetet mht. hvorvidt der er tale om foranstaltning af en ad hoc prøve. 
Efter mødet har studienævnet modtaget svar om, at der kan foranstaltes en anden type af omprøve 
end en portefølje. 
 
Studienævnet (MK) undersøger om omprøver skal afvikles indenfor semestret eller indenfor 
eksamensterminerne (inklusive reeksamen i fx februar). 
 

8. Evaluering v/WBR (Bilag vedhæftet) 

 Evaluering forår 2014 
 
Skemaer til evaluering er klargjorte. 
 



Kursusevaluering i papirform, hvor underviserne anvender det sidste kvarter i sidste 
undervisningsgang til evaluering (kollektiv evaluering) 
Papirformen er ikke igangsat, da flere kurser allerede er afsluttet. Vedrørende forårets 
evaluering igangsættes denne elektronisk via kursusrummene i Moodle, 
studienævnsformanden igangsætter. 
 
Projektvejledning er udsendt via link i Moodle, lukkes ved projektaflevering d. 19. maj 
2014. 
Færdighedsundervisning er udsendt via link i Moodle. 
 

 Information til undervisere 
MK udsender information til underviserne ang. evalueringen for efteråret i forbindelse med 
semesterbrevet i august/september. 
 

 Igangsættelse 
Er drøftet i ovenstående punkter. 
 
Den samlede handlingsplan for evaluering efterår 2013 varetages af MK og WBR. 

 

9. RUS tur v/BB 

RUS turen afvikles 25. - 27. august 2014. 
 
Tutorer er Bjørn Behr, Marie Bylov Nielsen, Julia Østergaard, Gustav Cosmus Pyndt, Søren Hjortdal 
og Anders Sproegel Larsen. 
 
Budgettet er godkendt. Tutorerne aflønnes hver især med 13 timer i alt. 
 
Opstartsmøde for nye studerende på uddannelsen er d. 28. august 2014. 
 

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

Forslag om at inddele noget af undervisningen i grupper, hvor de enkelte grupper skal varetage 
oplæg. 
Der er forskellige holdninger, der udtrykkes spørgsmål til hvorvidt pensum kan nås, vil studerende kun 
være aktive når de er på planen med studenteroplæg osv. 
Det anses for at være en god idé, at inddrage yderligere interaktion i undervisningen, dog foreslås det, 
at det er op til den enkelte underviser fx at implementere studenteroplæg. 
I kurser med workshop er det oplagt, at det kan være en del af denne. 
 
En anden mulighed er at indføre opponent grupper ifm. midtvejsevalueringen. Det gøres på andre 
uddannelser. 
 
Studienævnsformanden orienterer om mulighederne i form af mail til underviserne. Studienævnet 
ønsker ikke at dette gøres til et krav i undervisningen. 
 



11. Forslag vedr. start af møder med sang v/SP 

Det forsøges implementeret. 
 

12. SAM-projektet mellem AAU og UCN  

Der er et bilag, ”SAM-de næste skridt i studieåret 2014/15”, som er et udateret og usigneret referat 
dels af et møde, der åbenbart har været d. 18.3., hvor der et sted står, at de ”desværre ikke [havde] 
fået Musik med på maillisten”, dels af et møde mellem Stigel og Vinther d. 27.3., hvor de bl.a. skitserer 
et ”Forsøg inden for Musik”.  
 
Musikledelse er tidligere forsøgt som et samarbejde med UCN. Det var en stor succes. 
Det ønskes, at arbejdet kan fortsætte. PKP foreslår, at underviserne fra UCN og AAU sætter sig 
sammen for at drøfte mulighederne. PKP vil stadig være kontaktperson. 
 
Dog er det svært at vurdere yderligere, da studienævnet ikke har været indbudt til mødet. 
 
Der skal frigives evt. timer til underviserne for evt. mødedeltagelse. MK undersøger nærmere og 
informerer PKP om det videre forløb. 

 

13. Meddelelser og forespørgsler 

 
 Information vedr. møde med rektoratet 

Der er fra ministeriets side i praksis lukket for at åbne for nye uddannelser.  

Der ses fremover på uddannelsernes muligheder for at dimittender kan komme i beskæftigelse. 

Man vil tilstræbe, at begrænse optag på universiteterne, dette medfører, at der kan blive tale om  

at indføre adgangsbegrænsning på uddannelserne. Studienævnet har tidligere haft denne 

drøftelse, da vores lokaliteter har begrænsninger, hvorfor denne adgangsbegrænsning kan være 

en mulighed for uddannelsen. 

 

Der er foretaget målinger af lyd i Musikkens Hus, denne er stadig ikke tilfredsstillende. Der er fx 

megen støj på AAU’s administrationsgang. 

MK har kontakt til Teknisk Forvaltning vedr. det videre forløb. 

 

14. Evt. 

 

Næste møde d. 28. maj 2014 flyttes til kl 14.00 - 16.00. 
  



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  

Finansering af evt. 

sommerskole 
mk 

Under 
behandling 

04/14  



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført

Forslag vedr. ændring af 

kurserne PBL og 

Musikhistorisk oversigt 

mk 
Under 

behandling 
04/14  

Model for aflønning af 

porteføljer 
mk 

Under 
behandling 

04/14  

Undersøge hvorvidt omprøver 

kan afvikles indenfor 

eksamenstermin inkl. 

reeksamen (ifm. 

fremdriftsreformen 

mk 
Under 

behandling 
04/14  

Information vedr. evaluering til 

alle undervisere ifm. 

semesterbrev 

mk  04/14 01/09 

Evt. timer ifm. SAM projekt mk/pkp 
Under 

behandling 
04/14  

Lydproblemer i Musikkens 

Hus 

mk/Teknisk 

Forvaltning 
Under 

behandling 
04/14  

     

 
For referat: Connie Christophersen 
 

 


