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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Status optagelsesprøver for kvote 2 herunder antal studiepladser (KOT optag) v/MK 

Optagelsesprøver er afviklet d. 20. og 21. maj 2014. 
 
Der var indkaldt 24 ansøgere til optagelsesprøver - 1 ansøger mødte ikke op. 
 
På Almen har 6 ansøgere bestået prøven. Der er henvist 3 ansøgere til prøve i august. 
På Populærmusik og Lydproduktion har 6 ansøgere bestået prøven. Der er henvist 1 ansøger til prøve 
i august. 
 
7 ansøgere bestod ikke optagelsesprøven. 
 
Studienævnet har modtaget forespørgsel fra Studiekontoret ang. tomme pladser efter optagelse af 
kvote 1 og 2 ansøgere. 
Studienævnet har indmeldt, at vi kan optage op til 32 studerende - herefter er vi villige til at optage 
flere, men såfremt der optages flere ansøgere, skal antallet minimum være 12 for at kunne etablere 
ekstra hold. 
 

3. Status sommerskole v/MK 

MK har skrevet til dekanatet for tilsagn om økonomi til afviklingen af sommerskolen. 
Der er ikke modtaget svar på henvendelsen, hvorfor der for nuværende ikke kan træffes afgørelse om, 
hvorvidt der kan afvikles sommerskole i august. 
 

4. Status frafaldstruede forår 2014 v/CRC 

Listen med frafaldstruede studerende tilhørende Musik uddannelsen er behandlet. 
 
Listen indeholdt 13 studerende med markering gul/rød. 
 
Behandlingen har indeholdt følgende aktioner: 

 Studienævnet har indbudt 2 studerende til en samtale med studienævnsformanden, der er endnu 
ikke modtaget respons fra studerende 

 2 studerende er henvist til sidefagets studienævn mhp. indkaldelse derfra 

 1 studerende er sygemeldt og er derfor ikke kontaktet 

 3 studerende har tidligere været sygemeldte, men er nu aktive på uddannelsen, indkaldes derfor 
ikke 

 5 studerende er tilmeldt de manglende eksaminer ifm. sommerens eksamenstermin og indkaldes 
derfor ikke 

 
 



5. Kursus- og semesterbeskrivelser for alle kurser - planlægning af efterårets undervisning v/MK  

Det er et omfattende arbejde at få udarbejdet semesterbeskrivelserne. MK har udarbejdet 
skabelonerne til semesterbeskrivelserne samt sendt disse til underviserne for at få indhold, 
progression, metoder, litteratur m.m. uddybet i beskrivelserne.  
MK afventer returnering fra flere af underviserne, således semesterbeskrivelserne kan endelig 
behandles i studienævnet. Enkelte er modtaget. 
 
Udkast til de modtagne semesterbeskrivelser fra undervisere blev gennemgået og kommenteret. MK 
varetager at formidle studienævnets kommentarer og krav til underviserne, således 
semesterbeskrivelserne kan tilrettes. 
Semesterbeskrivelserne og kommentering herpå genoptages på kommende møde. Studienævnet 
overvejer at dedikere et særligt møde med gennemgang af semesterbeskrivelser som eneste punkt på 
dagsordenen. 
 

 VIP dækning 

MK har en dialog med institutleder Mikael Vetner ang. VIP dækning af efterårets undervisning, 

dette forventes snarest at være på plads. 

 

 PBL samlæsning 

PBL samlæses ikke med Humanistisk Informatik, da der ikke kan findes en løsning vedr. 

samlæsning i efteråret. Dette har været debatteret via en korrespondance blandt CAT-skolens 

administration, involverede undervisere og studienævnsformændene. 

Studienævnet har forhåbning om, at det bliver muligt at implementere samlæsning ifm. 

efteråret 2015. 

Det kræver dog en tidlig planlægning af forløbet, da mange af Musiks øvrige kurser er 

fortløbende over 6-10 uger, hvorfor det er svært at afvikle et komprimeret kursus fremfor et 

fortløbende kursus.  

Prøvebeskrivelserne for begge uddannelser 

 

 Musikpsykologi - intern VIP underviser 

MK har været i kontakt med Musikterapi for at tilkoblet underviser til kurset Musikpsykologi. 

Kurset kunne fx være udbudt sammen med Musikterapis kursus på 1. semester: Musik og 

Menneske, dette findes dog ikke aktuelt at samlæse, da studienævnet finder at kursets 

forventede forskel i niveau vil være for stort for hhv. 1. semester og 9. semester.. 

 

 Økonomi 

Vedr. økonomien for 2014, der er foreløbig beregnet et underskud i efteråret 2014 på 421 

timer. Tallet er ikke endeligt, da der mangler at blive beregnet endeligt eksamensarbejde og 

vejledning. 

Dette kræver evt. en beskæring af kurser/kursusgange. MK arbejder med den endelige 

planlægning og bemanding. 

 



 
 

6. Mulig gæsteforelæsning v/MK 

Studienævnet har fået tilbudt en gæsteforelæsning ved J. Daniel Jenkins. 
Økonomien er desværre pt. ikke til rådighed, hvorfor der takkes nej tak til tilbuddet. 
 
Studienævnet udtrykker et stort ønske om at være i stand til at afvikle gæsteforelæsninger, men dette 
er dog ikke muligt i et større omfang på nuværende tidspunkt grundet den økonomiske situation. 
 
Det er en mulighed, at der fremadrettet kan afvikles gæsteforelæsninger for hele CAT-skolen. Dette 
forventes debatteret blandt involverede parter på CAT-skolen. 
 

7. Status portefølje aflønning v/MK 

Uddannelsen realiserer en del af aflønningen for bedømmelser af porteføljer via workshop-timer. MK 
foretager udmelding til involverede parter. 
 
 

8. Status SAM-projektet mellem AAU og UCN v/PKP 

Intet nyt siden sidste møde. 
 

9. Meddelelser og forespørgsler 

 
 Opfølgning på udvidelsen af studienævnet 

Udvidelsen skal i høring blandt studerende, såfremt udvidelsen skal implementeres. 

Studienævnet eneste ønske og formål med udvidelsen var sikringen af en kontinuitet i studienævnet, ikke for at 

øge antallet af medlemmer.  

På baggrund af det forventede arbejde med en evt. høring, pålægger studienævnet studienævnsformanden at 

forsøge at tilbagekalde forespørgslen vedr. udvidelsen. 

 

 Lydstudierne skal ombygges i sommerperioden - det forventes at have en varighed på ca. 6 uger pr. studie. 

Ombygningen vil ske forskudt parallelt. 

MK og CRC foretager tilbagemelding om mulige tidspunkter til byggeledelsen. 

Der er konstateret, at der ikke er monteret membraner i ventilationsanlægget, hvilket formodes at være årsagen 

til støj. Det er i skrivende stund uvist hvorvidt og evt. hvorledes dette udbedres. 

 

10. Evt. 

 

Næste møde afholdes d. 25. juni 2014 kl. 9.00 - 11.00.  



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  04/14  

Model for aflønning af 

porteføljer 
mk  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 
 

 


