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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Ny afvikling af fremtidige optagelsesprøver v/MK 

Det nye tidspunkt for afvikling af prøverne er offentliggjort på www.musik.aau.dk.  
Der tages kontakt til Studiekontoret med information, ligeledes opdateres studieguiden. Varetages af 
WR. 
 

3. Digital Eksamen v/MK og CRC 

CRC har deltaget i informationsmøde ang. Digital Eksamen, som er klar til idriftsættelse med flere 
undtagelser. 
 
Det blev oplyst, at upload af datatunge filer fx musik, film m.v. endnu ikke kan håndteres i systemet. 
Dette forventes tidligst implementeret i foråret 2016. Selve upload skal ske via et filcenter, dette 
informeres der yderligere om ved implementeringen. 
 
Porteføljeopgaver, som i dag afleveres via Moodle, kan ikke for nuværende overføres eller integreres i 
Digital Eksamen. 
Såfremt dette skal i Digital Eksamen, så skal den studerende tage alt fra Moodle og samle dette for et 
nyt upload. 
Det er på ingen måde en løsning og der er fra Digital Eksamens side fokus på denne mangel og det 
forventes implementeret senere. 
 
Der er åbnet for et modul til aflevering af skriftlige hjemmeopgaver. Udlevering af opgaveforlæg til 
dette er pålagt studiesekretariaterne, da disse kan/skal uploades via Digital Eksamen.  
Her udtaler Studienævnet, at det ikke er en optimal løsning, da dette kan blive en flaskehals. 
 
Der åbnes for et modul for bedømmelse af prøver uden aflevering (mundtlige prøver) til oktober. 
 
Bedømmelse af prøver kan varetages via systemet for nuværende (karakterprotokoller). Der er et krav 
om at der er bærbar computer til rådighed til karakterafgivning. Dette udleveres ikke fra centralt hold. 
Eksterne censorer, eksterne undervisere etc. skal selv medbringe pc. 
 
Det er besluttet, at studielederne i samråd med studienævnsformænd vedtager hvornår Digital 
Eksamen igangsættes samt hvorvidt der stadig skal afleveres hardcopy versioner af projekter og 
specialer. 
 
Studienævnet beslutter, at vi indfører digital eksamen på projektet i Musikhistorie i 1. semester ifm. 
vinterens eksamenstermin. 
MWH er tovholder på at få undersøgt nærmere, hvorledes evt. lydfiler etc. kan uploades andetsteds. 
Det besluttes, at der udloades projekt til Digital Eksamen og muligvis et ekstra upload andetsteds. 
 
WR oplyser, at der fra CAT-skolens side rettes henvendelse til Fakultetet ang. fælles udmelding til 
censorer og VIP. 



 
CRC deltager i kursus i nær fremtid, hvor der introduceres til brugen af Digital Eksamen. 
 

4. Studieordninger 2016 v/MK (Bilag vedhæftet) 

 Debat om citationsformer, bibliografik, informationssøgning 
 

MK præsenterede de nye oversigter med de tiltag, som studienævnet har aftalt indført ifm. 
studieordningen BA 2016 og KA 2016. 
Oversigterne blev gennemgået og korrigeret. 
 
Der arbejdes videre med studienævnets input til den endelige udgave af studieordningerne. 
Der mangler fortsat enkelte indspil bl.a. vedr. musikmanagement i BA-ordningen og Musik og 
musikalitet på KA. 
 

5. CAT Budget 2016 v/MK  

På studierådsmøde d. 23.09.2015 i CAT-skolen blev budget for 2016 debatteret. Den nye budget-
model kræver, at budget og opfølgning sker på omkostningssted niveau. 
Studienævnet foreslår, at skolen tilbageholder midler svarende til de ekstra midler som tilføres fra 
fakultetet i 2016 og fremover, således der ikke overføres ekstra arbejde til nævnet og administration. 
Dette vil bl.a. medføre, at midlerne til fx censur og møder med aftagerpanel forvaltes af skolen. 
 

6. Aftagerpanelmøde v/WR og MK   

Mødet afvikles d. 18. november 2015. 
Der er tilsagn fra Bertel Brodersen fra Bang og Olufsen om at tiltræde i Aftagerpanelet. 
 
Der skal udarbejdes en dagsorden i nær fremtid. 
 
Det forventes, at der er deltagelse fra alle panelmedlemmer på nær et enkelt afbud. 
 

7. Studiepraktik 2015 v/MK, CRC (Bilag vedhæftet) 

Der afvikles studiepraktik d. 21. - 23. oktober 2015.  
Der er udarbejdet program (bilag), hvilket er tilrettelagt med udgangspunkt i evalueringerne fra sidste 
år. 

 

8. Status Musikkens Hus v/MK 

Synergimøde blandt husets beboere er afholdt. Der blev bl.a. drøftet hvorvidt en fremtidigt model med 
fælles rus-tur for husets uddannelsesinstitutioner kunne være en mulighed. 
 
Der afvikles lejermøde d. 30. september 2015. 
 
Musikterapi er flyttet ind i lokalerne og det går fint efter forholdene. 
 



9. Meddelelser og forespørgsler 

 
 
 

 Gæsteforelæsninger i efteråret 2015 
 
Muligheden for evt. gæsteforelæsninger blev debatteret, bl.a. muligheden for at 
knytte kontakter til nogle af de artister, som gæster Musikkens Hus. 
Flere mulige kandidater blev drøftet. 

 

 Ansøgning om praktikplads 
 

Ansøgning godkendes og der sendes svar til ansøger. 
 
 

 Ansøgning vedr. ny vejleder samt ekstra timer til vejledning 
 
Studienævnet godkender ansøgningen og der tildeles ekstra vejledning i form af ca. 
2 timers møde.  
Ny vejleder Ole Izard Høyer er udpeget. 
 
 

10. Evt. 

 

Næste møde er d. 21. oktober 2015 - bemærk tidspunktet kl. 8.15-10.00 
 

  



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 Igangværende 7/15   

Aftagerpanelmøde efterår 2015 SN Er planlagt 7/15   

 

Kontakt til mulig deltager i 

Aftagerpanel 

 

wr  7/15   

Ansøgning vedr. praktikplads crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
8/15   

 

Ansøgning vedr. skift af 

vejleder samt ekstra timer 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
8/15   

 

Kontakt til studiekontor og 

studieguide tilretning vedr. 

afvikling af fremtidige 

optagelsesprøver 

 

wr  8/15  

 

Mulige gæsteforelæsninger i 

efterår 2015 

 

SN  8/15  

 

Upload af filer, lyd, film etc. via 

Digital Eksamen - 

fremgangsmåde tjekkes 

 

mwh  8/15  

 
For referat: Connie Rørbæk Christophersen 


