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Dagsorden 
 
1.  Godkendelse af dagsorden  
 
2.  Behandling af kursus og semesterbeskrivelser v/MK  
 
3.  ECTS og timetal v/MK  
 
4.  Kursus- og Semesterevaluering v/WR og CRC (Bilag vedhæftet)  

 Rapporter vedr. forår 2015  
Bilag: Opsamling til Studienævnets behandling  
(materialer er at finde via Moodle - https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 
i mappen Bilag under Internt til Studienævnet)  

 
5.  Uddannelsesevaluering v/ WR (Bilag vedhæftet)  

 Rapport vedr. forår 2015  
(materialer er at finde via Moodle - https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 
i mappen Bilag under Internt til Studienævnet)  

 
6.  Status Musikkens Hus v/MK  
 
7.  Meddelelser og forespørgsler  

 Deltagelse i samarbejdet med Den Rytmiske i Nordkraft, drøftelse af omkostninger  
Kr 4.000 for Nordisk Melodi Grand Prix  
Kr 10.000 generelt 2 x årligt  

 

 Digital Eksamen, der er sendt breve til studerende og interne bedømmere. Der afvikles kurser 
for VIP personale.  
 

 Information vedr. møde med censorformandskabet d. 10. december 2015.  
 

 
8.  Evt.  
  



 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der er tilføjet et punkt til Meddelelser og forespørgsler: Møde med censorformandskabet d. 10. 
december 2015.  

 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Behandling af kursus og semesterbeskrivelser v/MK 

MK har sendt arbejdsdokumenter via mail til behandlingen. 
 
Flere af beskrivelserne er allerede behandlet tidligere.  
 
Der er enkelte beskrivelser, hvor der ønskes yderligere uddybning. 
Der gives tilbagemelding direkte til undervisere. 
 
 

3. ECTS og timetal v/MK  

Studienævnet debatterede fakultetets normkatalog i henhold til studienævnsformandens optegnelser. 
Der er ikke fundet grundlag for større ændringer. 
Dog ønsker studienævnet at arbejde med 2 typer af workshop alt afhængig af hvilken type kursus der 
er tale om. Iht. fakultetets normkatalog skelnes der for eftertiden således mellem studenterbaseret 
workshop og opgavebaseret workshop. 
 
Vejledning og eksamen afregnes særskilt på Musik, hvilket studienævnet fastholder. Det er en god 
model, hvor der kun afregnes for selve eksamenstiden såfremt studerende deltager i eksamen. 
Normerne, som arbejdes med i dag, fastholdes.  
Med nuværende model sikres, at alle studerende modtager vejledning samt at vejledere afregnes efter 
gruppernes størrelser. 
 
På baggrund af fakultetets normkatalog debatteredes ECTS og timebelastningen for studerende.  
 
CAT skolen foretager tilbagemelding til fakultetet ang. opdeling af afregning af eksamen og vejledning.  
 

4. Kursusevaluering og semesterevaluering v/WR og CRC (Bilag vedhæftet) 

 Rapport for forår 2015 
(materialer er at finde via Moodle - 
https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 i mappen Bilag under Internt til 
Studienævnet) 
 
Udkast til opsamling blev gennemgået. 
 
I semesterevalueringen er der et opmærksomhedspunkt vedrørende 2. semester i brugen 
af litteratur, relevans, forberedelsestid. 



Studienævnet har noteret, at der ønskes flere undervisningsgange, dette er allerede 
iværksat i forbindelse med forårets semester. 
Videnskabsteori og Metode ønskes bedømt sammen med Musikvidenskabelig 
Emnestudie, således som det tidligere har været praksis og dette er ligeledes indarbejdet i 
den kommende 2016 bachelor-studieordning. Denne prøveform anvendes derfor allerede 
ved sommereksamen 2016. 
 
For 4. semester er der generel tilfredshed med omfang og niveau. 
Lokalebegrænsningen vedr. lydstudie og undervisning er en udfordring, hvor der 
debatteres hvorvidt der kan indrettes et særskilt auditorium til formålet. 
Det foreslås, at man indfører rotation i undervisningen (lydstudieteknik) i forhold til 
forelæsninger og workshop. 
Det er ikke et akut problem i foråret, da der ikke er mange studerende på kurset. 
 
Vedrørende Performance og Produktion, skal den kursusansvarlige sikre, at der er en rød 
tråd i undervisningsforløbet når der indgår flere undervisere. Der henstilles fra 
studienævnet, at dette sikres i foråret. 
 
Vedrørende Musik og Kultur, her henstiller studienævnet til at vejledere på de tilknyttede 
projekter orienterer sig i kursets pensum. 
Det foreslås, at der indføres et midtvejs seminar/plenum kursusgang hvor 
kursuskoordinator er tovholder. 
 
8. semester sidefag har generelt anvendt for få timer pr. uge på uddannelsen (egen 
indsats). 
Det vækker undren, at der er enkelte negative/utilfredse generelle svar i evalueringen; det 
kunne være udtryk for, at spørgsmålene kan være misforstået, da den samlede evaluering 
tegner et positivt billede. 
 
8. semester tofaglig, her har studienævnet allerede tiltag til ændringer og disse 
planlægges i forårets semester. 
 
Der udarbejdes en endelig rapport af CAT skolen. 

 

5. Uddannelsesevaluering v/WR (Bilag vedhæftet)  

 Rapport vedr. forår 2015 
(materialer er at finde via Moodle - 
https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 i mappen Bilag under Internt 
til Studienævnet) 
 
Udkast til opsamling blev gennemgået. 
 
Der er generelt lav svarprocent, hvilket ikke giver et retvisende billede af uddannelsen. 
Der er en passende studiebelastning, generel overordnet tilfredshed med uddannelsen. 
Der efterlyses en rød tråd i materiale og sammenhængen i de enkelte kurser. 
Der er gode kommentarer fra studerende angående fx sidefag. 
 



Der udarbejdes en endelig rapport af CAT skolen. 
 

 

6. Status Musikkens Hus v/MK 

Studiesekretæren har været nødsaget til på egen hånd at reagere på et påbud fra Brandtilsynet 
vedrørende elektriske apparater i lounge på 4. etage. 
Der er blevet rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning i flere omgange, men der er ikke modtaget en 
reaktion på henvendelserne, hvorfor studienævnet selv måtte foretage handling. Dette finder 
Studienævnet kritisabelt. 
 
Der har været besøg af Arbejdstilsynet d. 28. maj 2015. 
Besøget udmøntede sig i en rapport vedrørende udbedring af støvgener i undervisningslokaler på 5. 
etage i Musikkens Hus. 
D. 26. juni 2015 er rapporten videreformidlet til Teknisk Forvaltning. Der er rykket for svar, men der er 
d.d. ikke sket yderligere i sagen.  
Dette er ikke tilfredsstillende, da lokalerne på 5. etage af den årsag ikke kan anvendes til formålet.  
 

7. Meddelelser og forespørgsler 

 

 Deltagelse i samarbejdet med Den Rytmiske i Nordkraft, drøftelse af omkostninger  
Kr. 4.000 for Nordisk Melodi Grand Prix - dette er i samarbejde med Musikkens Hus og er en 
tilbagevendende begivenhed. 
Kr. 10.000 generelt 2 x årligt for deltagelse i samarbejdet med Den Rytmiske angående 8 
årlige arrangementer. 
 
CRC tjekker beløbsstørrelse samt hvor mange af vores studerende, som deltager i 
arrangementerne. 

 
     Punktet udsættes til møde i februar.  
 
 

 Digital Eksamen, der er sendt breve til studerende og interne bedømmere. Der afvikles 
kurser for VIP personale.  

 

 Information vedr. møde med censorformandskabet d. 10. december 2015.  
Mødet var meget positivt, der var tilfredshed med uddannelsen generelt, stor nysgerrighed 
vedrørende uddannelsens fagelementer og opbygning.  
Der var gode tilbagemeldinger angående eksamensplanlægning og afvikling. 

 

8. Evt. 

 

Næste møde er d. 18 januar 2016 kl. 9.30 - 11.30. 
 

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 
Er sendt til 

Fakultetet m.fl. 
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 

Er drøftet på 

møder, ingen 

beslutninger 

truffet 

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   

 

Censorårsberetning og referat 

sendes til Humanistisk Fakultet 

 

crc  10/15   

 

Tilbagemelding til 

Studieservice vedr. 

udvælgelseskriterier kvote 2 

forår 2016 

 

mk Send svar 10/15   

 

Informationsbrev til studerende 

vedr. Digital Eksamen 

 

crc  10/15   

 

Evt. ombygning af 

thekøkken/ny placering af 

elektriske apparater i lounge 

samt information til studerende 

 

SN/ mk, 

crc 

 

mk -> kontakt til 

TF 

crc -> information 

via Moodle 

 

10/15   

 

Ansøgning om brug af ekstern 

guitarist til performance 

eksamen 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger 
10/15  

 

Tjek af samarbejdet med Den 

Rytmiske i Nordkraft - 

beløbsstørrelse samt antal 

deltagere 

 

crc  11/15  

 
For referat: Connie Rørbæk Christophersen 
 

 

 


