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1. Godkendelse af dagsorden 

Der tilføjes nyt punkt 10 samt underpunkt lærermøde under punkt 11. 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Status økonomi og budget/planlægning af undervisning forår 2015 v/MK 

Studienævnet er i den uheldige situation, at Fakultetet har sendt en korrektion af tidligere udmeldte 
budget. Dette medfører, at der er beskåret med yderligere 120 timer, hvilket har betydning for 
tilrettelæggelsen af undervisningen. 
Der er udmeldt i alt 4280 timer til 2015, heraf er der afsat 380 timer til studienævnsarbejde, dvs. 3900 
timer i alt til afviklingen af undervisning, eksamen, vejledning samt øvrige aktiviteter på uddannelsen. 
 
Det giver en stor udfordring, da det må forventes, at der er ca. 1962 timer til rest til efterårets 
undervisning, hvilket er ca. 300 timer i manko til efteråret. 
Som hidtil er især færdighedsundervisning en stor udfordring, da denne har en stor omkostning (ca. 
40%) på timebudgettet. 
Dette er også en udfordring ang. ansættelser og stillinger ifm. færdigheds- og performance 
undervisningen. Der er regler ang. forlængelse og genansættelse, som skal følges. Dette medfører 
bl.a. enkelte undervisere ikke kan genansættes i samme stilling. 
Studienævnet debatterede, hvilke løsningsforslag der kunne være i spil for at løse de udfordringer 
ang. færdigheds-, profilerings- og performance undervisningen, som efterhånden bliver mere og mere 
udtalt. 
 
Studienævnet beslutter, at løsningsforslagene debatteres med aftagerpanelet samt 
studienævnsformanden undersøger yderligere, hvilke muligheder der kan være på tale.  
 
Der er rekvireret timer hos Instituttet til Morten Søndergaard og Mads Walther-Hansen til varetagelse 
af undervisningen i Videnskabsteori og Metode. 
 
Jacob Højland er indstillet på at varetage al undervisningen i klaver, hvilket ikke er muligt rent 
skemamæssigt såfremt dette skal afvikles på en ugedag. 
MK tager kontakt til JH ang. problemstillingen. 

 

3. Ændring af frist for aflevering af porteføljer v/MK 

Studienævnet har tidligere vedtaget, at der er en afleveringsfrist på ca. 10 dage for porteføljer. 
Erfaringen har vist, at denne tidshorisont er for kortsigtet eftersom der ofte er tale om en udlevering af 
en opgave til porteføljen ved sidste kursusgang.  
Da denne skal bedømmes og returneres inden studerende kan udarbejde den endelige portefølje, er 
den fastsatte tidsfrist for kort. 
Der vedtages i stedet 2-3 uger. 
 



4. Procedure for godkendelse af programlister v/MK 

Alle programlister skal afleveres i de korrekte skemaer, der skal være udfyldt indhold og tidsangivelse 
samt den samlede tid for programmet. 
Bedømmere af programlister skal være opmærksomme på, at dette skal være udfyldt for at lister kan 
endeligt godkendes.  
Skemaer tilrettes, således skemaer passer til alle typer af performance-, profilerings- og 
færdighedsfag. 
 

5. Afvikling af aftagerpanelmøde d. 20/11-2014 v/MK 

Aftagerpanelmødet afvikles d. 20/11-2014. 
Der er afbud fra Kristian Thisted Nielsen. 
Der er deltagelse fra Katrine Ring via Skype. 
Dorte Alstrup og Finn Gravesen skal gå tidligere. 
Dagsorden er sendt ud til alle i studienævnet og aftagerpanelet. 
 
Studienævnet bedes overveje evt. nye medlemmer, da det forventes, at der kan/skal være en 
udskiftning af enkelte af panelets medlemmer. 
 

6. Endelig godkendelse af semesterbeskrivelser samt opstart af forårets semesterbeskrivelser 
v/MK 

Studienævnet har besluttet, at der ifm. indkaldelse af forårets semesterbeskrivelser skal vedlægges 
evalueringsrapporter fra foråret 2014, således underviserne kan tage dissse med i planlægningen af 
kurserne. 
 
Der mangler stadig nogle få punkter for at der kan ske den endelige godkendelse af efterårets 
semesterbeskrivelser. Dette forventes klar til næste møde. 
 

7. Behandling af censorformandskabets rapport 2014 v/MK (Bilag) 

Der er generel stor tilfredshed med uddannelsens afvikling af eksamen. Der er fin tilbagemelding på 
alle punkter. 
Der er tilfredshed med administration, planlægning og afvikling af eksamen, studerendes engagement 
og høje niveau m.m. 
Censor har bemærket, at der kan overvejes, at der skal afsættes yderligere tid til eksamination i 
profileringsfag.  
 
Studienævnet er glad for de positive tilbagemeldinger og tager rapporten til efterretning. 
 

8. Studienævnsrapport Musik v/MK og WBR (Bilag) 

Studienævnsrapport er gennemgået. Studienævnet finder dog, at flere af tallene ikke er korrekte. 
Se også punkt 9, hvor den endelige statusrapport for studienævnsrapport er behandlet. 
 



9. Statusrapport Musik v/MK og WBR (Bilag) 

Studienævnet gennemgik studienævnsformandens oplæg til statusrapport for studienævnsrapport.  
Oplæg blev godkendt.  
 

10. Kvalitetssikringsrapport v/MK og WBR 

MK og WBR gennemgik den kvalitetssikringsrapport som CAT-skolen har sendt til Fakultetet ifm. den 
kommende institutionsakkreditering. 
Studienævnsformanden har varetaget input fra Musikuddannelsen, hvilke blev gennemgået og 
godkendt af studienævnet. 

 

11. Behandling af data vedr. semesterevaluering af foråret 2014 v/MK, SS, MWH, ROJ 

På forrige møde blev følgende udvalg nedsat til behandling af forårets semesterevaluering: 
Mads og Rasmus  
Martin og Sara  
 
MK har udarbejdet en foreløbig rapport vedr. de modtagne besvarelser på kursusevaluering forår 
2014. Studienævnet bedes gennemgå den foreløbige rapport til næste møde for endelig udarbejdelse 
af konklusion og endelig rapport. 
 
Ligeledes skal semesterevalueringen for foråret 2014 behandles og endelig konklusion samt rapport 
udarbejdes. 
 

12. Status studiepraktik 2014 v/ MK og BB 

Studiepraktik 2014 forløb godt, der er modtaget positive tilbagemeldinger. 
Der er modtaget flere forslag, som evt. kan tænkes ind i forløbet til næste gang. 
 
Der var bl.a. forslag om, at praktikanterne bør involveres i undervisningen, fx en produktion eller 
projektarbejde m.m.; der skal være spørgetid/kontakt til de studerende; introduktion til projektarbejdet; 
introduktion til uddannelsen tidligere i forløbet m.v. 
 

13. Status Musikkens Hus v/MK 

Der er udarbejdet interne priser for lejere ved køb af forplejning i Musikkens Spisehus ifm. 
arrangementer. 
 
Der åbner en form for kantine med madordning på 1. sal, vi har for nuværende ikke modtaget endelige 
oplysninger vedr. startdato, priser m.m. 
 
Der mulighed for køb af månedskort i Q-park Kulturen, prisen er kr. 500,00 inkl. moms for parkering i 
kontortiden på hverdage pr. måned. 

 



14. Meddelelser og forespørgsler 

 Udpegning af repræsentant til SAM samarbejdet vedr. Musikledelse  
Studienævnet finder ikke at rammerne er til stede for deltagelse, der er ikke økonomi til ekstra 
undervisningstimer og beslutter på den baggrund, at der ikke udpeges en repræsentant til 
samarbejdet. MK meddeler studienævnets beslutning til involverede parter. 
 

 Forslag om studerende Emil Smith som observatør i studienævnet v/MWH 
Studienævnet godkender forslaget vedr. Emil Smith som observatør på studerendes side, 
ligeledes er Ole Izard Høyer også trådt ind i nævnet som observatør for VIP. 
 

 Ansøgning fra studerende om ændring af fag på 8. semester 

Studienævnet har modtaget ansøgning fra studerende vedr. valgfag på Spansk samt ændring 
af kurset Improvisation og Interaktion til Musikpsykologi. 
 
Studienævnet imødekommer ansøgning vedr. valgfag, men afslår at imødekomme ansøgning 
vedr. Improvisation og Interaktion, da dette er et obligatorisk fag. Musikpsykologi kan vælges 
som valgfag på kurset senere. 
Svar sendes til ansøger. 
 

 Lærermøde 
Der har været afviklet lærermøde, hvor den faste lærerstab bl.a. har fordelt timer og ansvaret 
for kurser efter Peder Kaj Pedersen er gået på pension.  
Ligeledes blev de formelle krav til semesterbeskrivelser m.m. debatteret.  
 
Der var flere forslag på mødet, bl.a. forslag til valgfag, flere workshops med involvering af 
studerende, studenteroplæg, eksamination i pensum ved projekteksamen m.m. 
 

15. Evt. 

 
Studienævnet mødes igen d. 18.12.2014 kl. 10.00-12.00 

 

 

  



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/ 

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 
 

mk 

Studienævnet 
udpeger ikke en 
repræsentant, 

MK sender svar 

08/14 10/14 

 
Endelig godkendelse af 
semesterbeskrivelser 

 

SN 

CAT-skolen 
sender til endelig 
godkendelse og 

arkivering i 
CAPTIA 

08/14, 

09/14, 

10/14 

11/14 

 
Ansøgning vedr. speciale 

skrevet i gruppe med 
studerende på Idræt 

 

mk/crc 
Svar sendes til 

ansøger 
09/14  

 
Ændring af BA 

studieordning vedr. kurset 
Musikhistorisk Oversigt 

 

mk/SN 

MK udarbejder 
udkast og sender 
til validering hos 

SN 

09/14  

 
Behandling af ledighedstal 

for uddannelsen 
 

wbr/SN 
Rekvirering af 

korrekte tal hos 
administrationen  

09/14  

 
Planlægning af F15: 
4. semester Poplyd skal 
vælge retning indenfor 
specialisering. 

 

mk Er igangsat 09/14  

 
Planlægning af F15: 
4. semester Almen skal 
vælge valgfag. 
 
 

mk/crc Er igangsat 09/14  

 
Planlægning af F15: 
8. semester (2-faglig) skal 
vælge profileringsfag 
 

mk/crc Er igangsat 09/14  

 
 
 

    



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført

 
Planlægning af F15: 
Indkaldelse af emner til 
Musikvidenskabeligt 
Emnestudie samt udbud til 
valg hos 2. og 4. semester 
studerende. 
 

mk Er igangsat 09/14  

 
Planlægning af F15: 
Rekvirering af timer og 
undervisere hos institut 
 

crc/mk 
Foreløbig 

rekvisitionsskema 
er afleveret 

09/14 
15/11-

2014 


 
Kursusevaluering, 
Semesterevaluering og 
opsamling vedr. foråret 
2014  
 

wbr/SN 

Bearbejdning af 
rapporter og 

udarbejdelse af 
punkter til 
nærmere 

drøftelse i SN 

09/14, 

10/14 
11/14 

Semesterevaluering E14 wbr 
Udsendelse af 

evaluering 
09/14 

17/12-

2014 


Projektevaluering E14 wbr 
Udsendelse af 

evaluering 
09/14 

09/12-

2014 


Tilrette skemaer vedr. 
programlister til eksamen 

mk 

Skemaer tilrettes 
således disse 
passer til alle 

typer af 
færdigheds, 

profilerings- og 
performancefag. 

Uploades via 
blanketter i 

Moodle 

10/14  

Ansøgning fra studerende 
vedr. fag på 8. semester 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
10/14  

 
For referat: Connie Christophersen 
 

 

 


