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Gæster: 
 
Winnie Ritterbusch (WR), skolesekretær CAT-Skolen  
 
 
Fraværende med afbud: 
 
Sara Scully (SS) 
Emil Smith (ES), observatør, studerende 
Marie Bylov Nielsen (MBN), observatør, studenterstudievejleder  
Falk Heinrich (FH), Studieleder CAT-Skolen 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Præsentation af eksamensplan vinter 2015/2016 v/CRC 

Arbejdsdokumenter præsenteres til information og endelig godkendelse om forventet afvikling af 
vinterens eksamenstermin. 
Godkendt af studienævnet. 
 

3. Fastlæggelse af afleveringsterminer - drøftelse af fastsættelse af afleveringstidspunkter og 
regler v/MK 

På kandidatuddannelserne kan afleveringstidspunkt for mindre skriftlige arbejder fastlægges til primo 
januar/juni såfremt der vurderes behov herfor. 
 

4. Digital Eksamen - opdatering v/MWH og CRC 

CRC har deltaget i hands-on kursus vedr. Digital Eksamen. 
 
Der er stadig ikke mulighed for upload af ”tunge” filer, dette forventes i løbet af efteråret, men der er 
ingen dato for release. 
Studienævnet fastholder dog at afvikle 1. semester projekteksamen via Digital Eksamen. Vi håber 
dog, at der foreligger en afklaring på upload inden aflevering. 
 
Vi afventer desuden yderligere information til eksaminatorer/interne bedømmere fra Fakultet/Institut.  
Ligeledes skal studerende informeres om ændringen. 
Så snart der foreligger en information om indførelsen af Digital Eksamen til VIP/DVIP, beder 
studienævnet de relevante vejledere informere 1. semester om tiltag med upload af projekt. 
 

5. Studie og Karrieredage januar 2016 - bemanding v/MK og WR 

Musikuddannelsen er indbudt til at deltage i Studie- og Karrieredage i Gigantium d. 27. og 27. januar 
2016. 
Normalt vil det være vores studenterstudievejleder, som varetager opgaven. 
Desværre er MBN forhindret grundet eksamen, og der skal findes en anden repræsentant til at 
varetage opgaven. 
 
Studienævnet foreslår 2 studerende som mulige kandidater, der tages kontakt fra WR. 
 

6. Studieordninger 2016 v/MK  

Der er udelukkende modtaget tilbagemelding fra en underviser til udkast til studieordninger 2016, som 
er sendt i høring. 
 
Stemmeteori integreres i sangundervisningen. Ressourcerne afsat til stemmeteori udmøntes i 
workshops vedr. Stemmeteori ligeligt henover 1., 2. og 3. semester. 
 



Der er tilsagn fra studienævnet til at de nye studieordninger videreformidles til henholdsvis fakultet, 
censorkorps og aftagerpanel. 
 
 

7. Dialog vedr. takstkatalog ang. normer for vejledning m.v. /MK  

Der arbejdes generelt på universitetet med at ensrette normerne for vejledning, således timerne 
afregnes ud fra antal ECTS. 
Studienævnet kan forudse, at det giver udfordringer for Musik mht. økonomi. 
Dog er det stadig i udviklingsstadiet, hvorfor studienævnet afventer en klar udmelding inden der tages 
stilling til evt. ændringer. 
Det aftales, at der nedsættes et udvalg i studienævnet til arbejdet, når udmelding er klar. 
 

8. Kursusevaluering v/WR og CRC 

 Rapport for forår 2015 
(materiale er at finde via \\id.aau.dk\studies\hum_musik_sn i mappen Studienævnsmateriale) 
Punktet behandles på næste møde. 
Der udarbejdes et udkast til behandling. WR udarbejder udkast. 
 
Den enkelte vejleder modtager forårets projektevaluering i nærmeste fremtid. 
 
Evaluering vedr. Færdighed og Performance/Performancefag sendes til underviserne. 
 

 Information vedr. efterår 2015 
Kursusevalueringen er igangsat via mails fra studienævnet. 

 

9. Uddannelsesevaluering V/WR 

 Rapport vedr. forår 2015 
(materialer er at finde via \\id.aau.dk\studies\hum_musik_sn i mappen Studienævnsmateriale) 
Punktet behandles på næste møde. 
Der udarbejdes et udkast til behandling. WR udarbejder udkast. 
 

10. Semesterevaluering v/WR 

 Rapport vedr. forår 2015 
(materialer er at finde via \\id.aau.dk\studies\hum_musik_sn i mappen Studienævnsmateriale) 
Punktet behandles på næste møde. 
Der udarbejdes et udkast til behandling. WR udarbejder udkast. 
 

11. Status Musikkens Hus v/MK 

MK har modtager information om, at der forventes udbedring af lydproblemerne indenfor de nærmeste 
måneder.  
 
Ventilationsproblemet er derimod ikke løst, især ikke på østsiden af Musikkens Hus, hvilket netop er 
vores lokaler. 



Det er en svær problematik, da der pågår tvist om betaling af udbedring. 
 
MK har modtaget en henvendelse fra studerende, der har observeret brugen af vores lokaler af 
udefrakommende. 
Det viser sig, at der har været en åben adgang til huset, som MK efterfølgende har bedt Musikkens 
Hus om at få lukket. Vi håber, at dette har effekt. 
 
Der opsættes skilt på kontorgangen vedr. stilleområde, da der opleves meget støj. 
 
Mødelokale/frokoststue skal så vidt muligt holdes fri for undervisning og vejledning. Der opsættes skilt 
på døren. 
 

12. Meddelelser og forespørgsler 

 

 Rummænd 
Begge vores rummænd stopper med jobbet. Der er lavet opslag i jobbanken. 
MWH opfordrer mulige kandidater til at søge stillingerne. 
 

13. Evt. 

 

Næste møde er d. 25. november 2015 kl. 9.00-11.00 

  



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/crc  8/15  

 

 
    



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført

 

Information om indførelse af 

Digital Eksamen vedr. 1. 

semester projekt til hhv. 

studerende og vejledere 

 

SN/crc 

Der sendes 

information til alle 

når der foreligger 

officiel udmelding 

9/15   

Kandidater til Studie- og 

Karrieredage 2016 
wr 

Kontakt til 2 

udpegede 

kandidater 

9/15   

Ansættelse af rummænd SN 
Opfordring til 

mulige kandidater 
9/15   

 
For referat: Connie Rørbæk Christophersen 
 


