
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra møde i Studienævnet for Musik 7/15 - d. 25. august 2015 
 
 

25. august 2015    Ref.: crc  J.nr.: 7/15 
 
 
 
Til stede:  
 
Martin Knakkergaard (MK) 
Mads Walther Hansen (MWH) 
Sara Scully (SS) 
Ole Izard Høyer, observatør, VIP - indtil kl. 10.30 
Marie Bylov Nielsen (MBN), observatør, studenterstudievejleder  
Connie Rørbæk Christophersen (CRC), sekretær 
 
 
Gæster: 
 
Winnie Ritterbusch (WR), skolesekretær CAT-Skolen  
 
 
Fraværende med afbud: 
 
Emil Smith (ES), observatør, studerende 
Jette Due Nielsen (JDN), studiesekretær Kommunikation og Digitale Medier, CAT-Skolen 
Falk Heinrich (FH), studieleder CAT-Skolen 
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Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Planlægning af mødedatoer for efteråret v/SN 

 Forslag: 
23. september 2015 kl. 9-11 
28. oktober 2015 kl. 9-11  
25. november 2015 kl. 9-11 
16. december 2015 kl. 9-11 

 
3. Fastsættelse af dato for projektaflevering ifm. vinterens eksamenstermin v/CRC 

 Forslag d. 15. december 2015 
 

4. Status reeksamen sommer herunder STÅ produktion 2015 v/MK  
 

5. Status optagelsesprøver august herunder evt. ny afvikling af fremtidige optagelsesprøver v/MK 
 

6. Status selvevalueringsrapport v/WR og MK  
 

7. Status økonomi og planlægning efterår 2015 v/MK  
 

8. Opfølgning på semesterbeskrivelser v/WR 
 

9. Digital eksamen v/MK 
 

10. Studieordninger 2016 v/MK 
 

11. Planlægning af dato for næste aftagerpanelmøde v/WR 
 

12. Status Musikkens Hus v/MK  
 

13. Meddelelser og forespørgsler 
 

14. Evt. 
  



 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Planlægning af mødedatoer for efteråret v/SN 

Forslag: 
23. september 2015 kl. 9-11 
 
28. oktober 2015 kl. 9-11 (lokale er optaget, evt. 21/10?)  
Den 21. oktober 2015 kl. 9-11 blev vedtaget. 
 
25. november 2015 kl. 9-11 
 
16. december 2015 kl. 9-11 
Den 17. december 2015 kl 13-15 blev vedtaget. 
 

3. Fastsættelse af dato for projektaflevering ifm. vinterens eksamenstermin v/CRC 

Forslag d. 15. december 2015 
Den 16. december 2015 blev vedtaget. 

 

4. Status reeksamen sommer herunder STÅ produktion 2015 v/MK 

Forventet STÅ produktion er ca. 66 STÅ. 
Det er en positiv udvikling, som studienævnet er meget tilfredse med. 
 
Reeksamen er forløbet som forventet, der har været 2 eksamensdage i alt. 
Fremadrettet forventes reeksamen at fylde væsentlige mere pba. fremdriftsreformen træder i kraft for 
alle studerende. 
 

5. Status optagelsesprøver august herunder evt. ny afvikling af fremtidige optagelsesprøver v/MK  

Der er 15 nye studerende til start på bacheloruddannelsen i efterårets semester. 
Fordelingen er 7 på Almen, 7 på Populærmusik og Lydproduktion samt 1 sidefagsstuderende. 
Det ser ud til, at alle har takket ja til studiepladsen. 
Desuden er der en deltidsstuderende på nogle enkelte kurser på 1. semester. 
 
Der er 6 nye studerende på kandidatuddannelserne, 3 studerende på Musikteknologi og 3 på 
Musikpædagogik. 
 
Studienævnet har i forbindelse med optagelsesprøverne for kvote 1 og 2 i indeværende år erfaret, at 
der har været en vis usikkerhed i at søge og vælge uddannelsen. 
Dette har ansøgere selv tilkendegivet, usikkerheden bygger på flere parametre. 
 
Dette uheldige forhold vil studienævnet forsøge at imødegå ved at foranstalte optagelsesprøver i 
foråret for både kvote 1 og kvote 2. 
Desuden foranstaltes ad hoc prøver i august måned. 



Dette medfører, at ansøgere har været igennem optagelsesprøver i foråret og dermed er kvalificeret til 
optagelse på uddannelsen, når der meldes studiepladser ud pr. 31. juli. 
 
Selve modellen skal dog bearbejdes yderligere. Der er forslag om at annoncere på hjemmesiden, 
udsendelse af information til gymnasierne osv. 
Desuden har studienævnet planer om at genindføre karavanen, hvor undervisere og studerende 
besøger gymnasier i Nordjylland for at informere om vores uddannelse. 
 

6. Status selvevalueringsrapport v/WR og MK   

Selvevalueringsmøde blev afviklet i forrige uge med besøg af ekstern faglig ekspert, professor Petter 
Dyndahl, Høgskolen i Hedmark, Norge, og aftagerpanelets deltager, lektor Kristian Thisted Nielsen, 
Egå Gymnasium. 
Det var et konstruktivt møde med gode forslag til indsatspunkter og positive tilbagemeldinger på de 
tiltag og den fortsatte udvikling, som uddannelsen gennemgår og har gennemgået. 
 
Der var bl.a. forslag om oprettelse af sidefag i Musikmanagement på Aalborg Universitet. Ligeledes 
forslag om, at fx Videnskabsteori og PBL ikke længere er nødvendige i samme form som tidligere, da 
disse er velintegreret i gymnasiernes undervisning. 
 

7. Status økonomi og planlægning efterår 2015 v/MK 

Uddannelsen har i alt 62 studerende på bacheloruddannelserne og i alt 18 studerende på 
kandidatuddannelserne. 
 
Mulig maksimal STÅ indtægt i efteråret er 34 stå. Det er dog forudsat at alle består alle prøver, hvilket 
næppe er sandsynligt. Forventet indtjening er derfor 30 STÅ. 
 
Videregående Satsteknik udvides med 2 kursusgange yderligere efter henvendelse fra underviser. 
 
Planlægningen vedr. efteråret er næsten færdig, dvs. at skemaer stort set er klar, der er enkelte 
udeståender, i lighed med tidligere år. 
Lokalekabalen med Musikterapi ser også ud til at være løst. 
 

8. Opfølgning på semesterbeskrivelser v/WR  

Semesterbeskrivelserne er offentliggjorte på Moodle, især semesterbeskrivelsen for 1. semester er 
foreløbig, da der her mangler enkelte tilretninger af nogle kurser. 
 
WR gør opmærksom på, at semesterbeskrivelserne, i den endelige udgave, skal arkiveres i Captia. 
 

9. Digital eksamen v/MK 

Aalborg Universitet har udmeldt, at man nu indfører brugen af systemet digital eksamen ved skriftlige 
arbejder, dvs. projekter, hjemmeopgaver m.m. 

Der har tidligere været et pilotprojekt, hvorfor man nu er klar til idriftssættelsen. 
 



Studienævnet er positivt indstillet overfor at indføre brugen af digital eksamen, dog med forbehold for 
at systemet kan understøtte de datatunge afleveringer. 
 
Der afvikles et møde i september med styregruppens repræsentanter, hvor studiesekretærer er 
indbudt. CRC deltager. 
 
Udmelding om brugen af systemet forventes at ske fra centralt hold til undervisere, censorer m.fl. 
 
Punktet genoptages på næste møde. 

 

10. Studieordninger 2016 v/MK 

I fortsættelse af forårets arbejde med nye studieordninger for 2016 har MK udarbejdet nye forslag til 
studieordningen BA 2016.  
På selvevalueringsmødet blev der påpeget mulige tiltag, som kunne være af værdi for både 
uddannelsen og studerende. 
De nye forslag blev gennemgået og bearbejdet med enkelte ændringer. 
Studienævnet støtter forslag og der arbejdes videre med de nye forslag. 
 
Punktet genoptages på næste møde. 
 

11. Planlægning af dato for næste aftagerpanelmøde v/WR  

WR foreslår, at der afvikles Aftagerpanelmøde onsdag d. 18. november 2015 kl. 16.00-19.00. 
Indbydelser sendes ud via WR og MK. 
 
MK foreslår, at der tages kontakt til Bertel Brodersen fra Bang og Olufsen om at træde ind i panelet. 
WR varetager kontakten. 

 

12. Status Musikkens Hus v/MK 

Der er stadig ikke adgang til de lejede lokaler på 4. etage, tovholder er Musikterapiuddannelsen / 
Instituttet, men der kendes dog ingen status. 
 
Center for Dansk Jazzhistorie håber at flytte til en del af det gamle elværk ved Nordkraft. Der er stillet 
lokaler til rådighed for de næste 3 år.  
Studienævnet er positive over at Jazzcentret formentlig forbliver i umiddelbar nærhed. 
 

13. Meddelelser og forespørgsler 

 

 De 2 rummandstillinger er besat med hhv. Morten J. Maansen og Rasmus 
Christensen. 
 

14. Evt. 

 

  



AKTIONSLISTE 2015  
 

Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

Årshjul for uddannelsen mk og crc  

Der udarbejdes 

forslag til 

præsentation for 

sn / overført fra 

2014 

   

Korprojekt efterår 2015 mk overført fra 2014 11/14  

 

Ansøgning fra studerende 

vedr. dispensation ang. kurser 

på 8. semester 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
1/15  

 

Ansøgning vedr. tomplads på 

kurserne Lydstudieteknik og 

Rytmisk Arrangement 2 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
1/15  

 

Ændringer til BA sidefag 

studieordning 

 

mk 

Ændringsforslag 

sendes til 

Fakultetet 

1/15  

Ansøgning vedr. forårskoncert mk/crc 
Svar sendes til 

ansøger 
2/15  

 
Ansøgning om skift af 
underviser i Profileringsfag 2  
 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
2/15  

 

Ansøgning om udpegning af 

vejleder ifm. analyse 3. sem 

samt til bachelorprojekt 

 

mk/crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
2/15  

 

Ansøgning vedr. skift af 

specialiseringsretning på 4. 

semester 

 

mk/crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
2/15  

 

 

 

 

 

    



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført

 

Ansættelse af 

studentermedhjælp til Åbent 

Hus og Kandidat/Sidefagsdag 

 

crc 
Ansættelse er 

foretaget 
2/15  

 

Behandling af data vedr. 

kursus- og projektevaluering 

for efteråret 2014 

 

mk/ss  2/15 3/15 

 

Datoer for optagelsesprøver 

påføres Musiks hjemmeside 

 

mk  2/15  

 

Forretningsgang for automatisk 

tilmelding af studerende til 

reeksamen ifm. 

fremdriftsreformen  

 

wr 

Undersøger og 

melder tilbage til 

studienævnet 

2/15 3/15 

 

Bemanding af kurset 

Musikhistorie i efteråret 

 

mk 

Udspil 

præsenteres på 

næste møde i SN 

2/15 3/15 

 

Kontakt til mulige deltagere i 

aftagerpanel 

 

wr  2/15 3/15 

 

Etablering af elevforening samt 

årlige tilbagevendende 

arrangementer med 

dimittender 

 

SN  2/15  

 
Ansøgning om tilvalgsfag på 
Københavns Universitet samt 
Aalborg Universitet 
 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
3/15 4/15 

 
Ansøgning om tilvalgsfag på 
Københavns Universitet samt 
Aalborg Universitet 
 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
3/15 4/15 

 
Ansøgning om tilvalgsfag på 
Københavns Universitet samt 
Aalborg Universitet 
 

crc 

 

Svar er sendt til 

ansøger 
3/15 4/15 



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført

 
Ansøgning om tilvalgsfag på 
Københavns Universitet samt 
Aalborg Universitet 
 

crc 

 

Svar er sendt til 

ansøger 
3/15 4/15 

 
Ansøgning om tilvalgsfag på 
Københavns Universitet samt 
Aarhus Universitet 
 

crc 

 

Svar er sendt til 

ansøger 
3/15 4/15 

 
Forslag fra studerende om 
yderligere information om 
uddannelsen på hjemmesiden 
ved at give adgang til at se et 
bachelorprojekt eller lignende. 
 

mk  3/15  

 
Udmelding vedr. 
kursusevaluering - denne 
foretages internt af underviser, 
der afleveres en 
kommentar/note fra hver 
underviser til studienævnet af 
evalueringen. Der kan udpeges 
studerende som udfærdiger 
kommentaren og 
videreformidler til 
studienævnet. 
 

crc Via mail pr. 18/3 3/15  

 
Evt. afvikling af sommerskole 
2015 vha. 
studenterundervisere, MK 
undersøger om der er 
interesserede studerende til 
opgaven 
 

mk  3/15  

 
Ansættelse af ny 
studenterstudievejleder/mulige 
kandidater 
 

bb/mk  3/15  

 
Forespørgsel om frivillige 
studerende til arrangement ifm. 
1 års fødselsdag i Musikkens 
Hus d. 29/3-15 
 

mk  3/15  

 
Kontakt til ekstern konsulent 
ifm. selvevalueringsrapport 
 

mk/wr  4/15  



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført

 

Ansøgning fra studerende ang. 

økonomisk dækning af 

deltagelse i konference 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
6/15  

 

Optagelsesprøver for kvote 1 

og 2 afvikles i foråret 

 

SN  7/15   

 

Semesterbeskrivelser vedr. 

efterår 2015 arkiveres i Captia 

 

wr/crc  7/15   

Indførelse af Digital Eksamen SN  7/15   

Studieordninger vedr. 2016 SN  7/15   

Aftagerpanelmøde efterår 2015 SN  7/15   

 

Kontakt til mulig deltager i 

Aftagerpanel 

 

wr  7/15   

 
For referat: Connie Rørbæk Christophersen 
 

 

 

 


