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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Medlemmer i studienævnet v/MK 

MK er i gang med at undersøge indsættelse af nyt VIP medlem i nævnet. Der er endnu ingen 
afklaring. Forventes afklaret til næste møde. 

 

3. Status studiestart v/MK 

På trods af den pressede start med omlægning af skema, undervisere på nye kurser m.m., er 
undervisningen så småt i gang. Det har været nødvendigt at udsætte undervisningen i enkelte kurser. 
Alle 1. semester studerende (28) er mødt op til undervisningen. 
Det samme gør sig gældende for kandidatuddannelsen, hvor de 4 studerende er mødt op.  
 
På kurset Musikpædagogisk Teori er Stine B. Bundgaard, Læring, tovholder og underviser sammen 
med Anna Marie Mie Olesen. 

 

4. Endelig godkendelse af semesterbeskrivelser v/MK 

MK har lavet aftale med WBR om at CAT-skolen samler semesterbeskrivelserne fra Moodle til næste 
møde, således de korrigerede semesterbeskrivelser kan endeligt godkendes næste gang. 
 

5. Status økonomi/skema efterår 2014 v/MK 

Der er ikke sket ændringer siden sidst.  
 
Grundlæggende  Satsteknik 1 varetages af Birgitte Søndergaard. MK har fået godkendt ændringen af 
institutledelsen. 
 

6. Status aftagerpanelmøde efterår 2014 v/MK  

MK indkalder aftagerpanelet til møde. 
MK opfordrer studienævnet til at indmelde relevante emner, som panelet kunne bidrage med input og 
forslag til.  
 

7. Status på masteruddannelse i lydproduktion og musikteknologi v/MK  

Som omtalt på forrige møde vil forekommende institutionsakkreditering og dertilhørende karenstid 
bremse muligheden for at søge om prækvalificering  
Derfor vil en evt. opstart en ny uddannelse tidligst komme på tale til oktober 2016. 
 
Der er i første omgang fuld fokus på institutionsakkrediteringen, hvilket studienævnet bifalder. 
 



8. SAM samlæsning af musikledelse med UCN v/MK 

Samarbejdet anses af begge parter som værende mest hensigtsmæssig i forårssemestret, hvor der 
afvikles den rytmiske del af musikledelse for hhv. 2. og 4. semester. 
 
Der skal findes en repræsentant til at deltage i møderne, hvor det evt. fremtidige samarbejde drøftes 
og aftales. 
Studienævnet overvejer om der kan findes løsninger, som kan være interessante fx mulighed for at 
afvikle kurset som et særskilt forløb udenfor studieordningen og søge midler udenom studienævnets 
økonomi. 
Punktet behandles på næste møde. 

 

9. Nedsættelse af udvalg til behandling af evaluering fra foråret 2014 v/(WBR) 

Da WBR er fraværende i dag, kan det oplyses, at håndteringen i form af tilretning af skemaer, 
distribution osv. af evalueringer fremover primært varetages af CAT-skolen. 
Behandling er evalueringerne varetages af studienævnet. 
Mht. kursusevaluering foretages denne elektronisk efter sidste kursusgang, hvor vi forsøgsvis 
skemalægger 15 min. umiddelbart efter kurset til formålet. 
Der foretages information til alle undervisere om dette. 
Skemalægning foretages i nær fremtid i samarbejde med elev på CAT-skolen. 
 
Udvalg til behandling af forårets semesterevaluering: 
Mads og Rasmus  
Martin og Sara  
Deadline forventes ultimo oktober. 
 
Mht. kursusevaluering skal der udpeges en studerende, som ansvarlig/tovholder for evalueringens 
gennemførelse.  
ROJ varetager kontakten. 
 

10. Status Musikkens Hus - gener v/MK 

Der blev foretaget test af de ombyggede lydstudier og ensemblerum i forrige uge. Vi har dog ikke 
modtaget tilbagemelding vedr. testens udfald. 
 
Brugerne har overvejende positive tilbagemeldinger. 
 
MK forslår, at de inderste døre i AAUs lokaler og ligeledes konservatoriets lokaler får påmonteret 
dørpumper. Han bringer dette op i relevant forum. 
 
Vareelevator er låst for brugerne, der skal anvendes særlige aktiverede kort.  
Desværre er elevatoren låst således, at man kan komme ind i elevatoren, men ikke ud igen. Det er 
uheldigt.  
Der tages henvendelse til driftsafdelingen i Musikkens Hus, således dette kan ændres. 

 



11. Meddelelser og forespørgsler 

 Tilbud om gæsteforelæsning vedr. børnekultur forskning  
Nævnet finder ikke tilbuddet er relevant for uddannelsen. MK har foreslået, at gæsteforelæser 
kontakter UCN. 
 

 Tilbud om koncert med guitarist Mille Bureau 
Nævnet finder ikke tilbuddet er relevant for uddannelsen. MK videreformidler til konservatoriet. 
 

 Musikkens Hus afvikler et Grand Prix. Hver institution afholder selv den indledende runde, 
selve Grand Prix afvikles d. 15. november 2014.  
Kristian S. Ross Kristensen er tovholder fra AAUs side. 
 

 RUS turen er blevet afviklet, men desværre er budgettet sprængt grundet ekstra regning på 
grund af manglende rengøring fra russer og tutorers side. 
Tutorerne er hørt ang. ovenstående og det er påpeget, at det ikke skal ske igen, da 
studienævnet ikke har økonomi til disse uforudsete udgifter. 

 

 MWH præsenterede et tilbud fra 2 gæsteforelæsere Stuart Cunningham og Jonathan Weinel, 
som kommer til Aalborg ifm. konferencen Audio Mostly. 
De vil gerne forelæse i hver 5 timer uden omkostning for studienævnet.  
Underviserne har sendt forslag til emner. 
Nævnet drøftede mulighederne for anvendelsen af tilbuddet samt afviklingen heraf. 
Der afvikles 2 forelæsninger mandag d. 29. september og d. 30. september i tidsrummet 
kl.15.00-17.00. 

Følgende emner er valgt: 

Designing Listening Experiments  

Affective Audio: Music and Sound that Responds to emotion and context 

MVW varetager kontakt m.m. til gæsteforelæserne. 

 

12. Evt. 

 
Studienævnet mødes igen d. 22.10.2014 kl. 12.30-14.30 

 

 

  



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/ 

møde med aftagerpanel 
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  

Finansiering 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  

 

Ansøgning om at følge kurser 

på Spansk samtidig med KA 

7. semester 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger  
06/14  

Skift fra Almen til Poplyd og 

omvendt efter 1. studieår 
mk/pkp 

Under 
behandling 

06/14  

AAU’s lokaler benyttes af 

DJM’s studerende 
mk 

Under 
behandling - 

møde med DJM  

06/14  

Ny hjemmeside for Musik 

uddannelsen, tilretninger  
crc/mk/roj 

Under 
behandling  

06/14  

Møde vedr. 

semesterbeskrivelser 
mk primo august 06/14  

 

Tilbagemeldingsskema til 

sekretariatet udarbejdes til 

eksaminatorer vedr. portefølje 

eksamen 

 

crc/roj  06/14  

     



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført

 

Beskrivelse/vejledning i 

klargøring af Moodle til 

eksamensaflevering af 

opgaver 

 

 

 

 

 

 

mk 

 

 

 

 

 

 

06/14 

 

 

Nedsættelse af udvalg til 

gennemgang af 

semesterevaluering 

 

SN  07/14 
Møde 

08/14 


 

Ændring af 

procedurebeskrivelse for 

evaluering ifm. 

færdighedsundervisning 

 

wbr/crc  07/14  

 

Udsendelse af elektronisk 

evaluering af 

færdighedsundervisning 

 

wbr/crc  07/14 
Forår 

2015 


Planlægning af 

Midtvejsevaluering  
mk/crc 

Skal afvikles 
anden uge i 
november 

07/14  

Ansøgning fra studerende 

vedr. skift af hovedinstrument 

ifm. start på 

kandidatuddannelsen 

crc 
er behandlet, 

svar er sendt til 
ansøger 

07/14  

 

Ansøgning om at skrive 

speciale i gruppe med 

studerende fra Idræt 

 

mk 
er behandlet, 

svar er sendt til 
ansøger 

07/14  

 

Henvendelse fra studerende 

om at skifte fra Almen til 

Poplyd med start på 2. 

semester 2015 

 

mk 
under 

behandling 
07/14  

 

Ansøgning fra studerende om 

at påbegynde 

specialeskrivning i kommende 

semester  

 

mk/crc 
Svar sendes til 

ansøger 
07/14  



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført

 
Der skal udpeges en 

studerende som 
ansvarlig/tovholder for 

gennemførelse af 
kursusevalueringer   

 

roj 
ROJ varetager 

kontakt til 
studerende 

08/14  

 
Udpegning af repræsentant 
til SAM samarbejdet vedr. 

Musikledelse 
 

SN  08/14 09/14 

 
Endelig godkendelse af 
semesterbeskrivelser 

 

SN  08/14 09/14 

 
For referat: Connie Christophersen 
 


