
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møde i Studienævnet for Musik 6/16 - d. 8. juni 2016 
 
 
 
8. juni 2016   Ref.: crc J.nr.: 6/16 - Captia: 2016-017-00008 
 
 
Til stede:  
 
Mads Walther Hansen, VIP, (MWH) 
Anders Bonde, VIP, (AB) 
Maia Lundqvist Holm, studerende (MLH) - fra kl. 9.30 
Jonas Peter Hammer, studerende (JPH) 
Connie Rørbæk Christophersen, sekretær, (CRC) 
 
 
Gæster: 
 
Winnie Ritterbusch, skolesekretær CAT-Skolen, (WR) 
Maria Norup Jensen, elev CAT-Skolen, (MNJ) 
 
 
Fraværende med afbud: 
 
Ole Izard Høyer, observatør, VIP, (OIH)  
Sara Scully, observatør, studerende (SS) 
Falk Heinrich, studieleder CAT-Skolen, (FH) 
Marie Bylov Nielsen, observatør, studenterstudievejleder, (MBN)  
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Foreløbig dagsorden 
 

 Godkendelse af dagsorden 
 

 Fagfordeling/semesterplanlægning/semesterbeskrivelser efterår 2016 v/MWH 
 

 Orientering vedrørende justering af fremdriftsreformen v/MWH 
 

 Nyt fra rummanden v/JPH 
 

 Status Musikkens Hus v/MWH 
 

 Meddelelser og forespørgsler 
o Dispensationsansøgning  
o Henvendelse vedr. udstyr i lydstudier 

 

 Evt. 
o Fastsættelse af dato for møde i august, forslag: d. 18. august 2016 kl. 9.00-11.00 

 

 
  



1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Fagfordeling/semesterplanlægning/semesterbeskrivelser efterår 2016 v/ MWH 

Semesterbeskrivelser skal godkendes af Studienævnet. MWH har indkaldt semesterbeskrivelser fra 
undervisere på de enkelte kurser. 
Evalueringerne fra sidste års kurser er inddraget i arbejdet med udarbejdelse af 
semesterbeskrivelserne. 
 
De modtagne semesterbeskrivelser for efteråret 2016 blev gennemgået, der er dog en del som endnu 
ikke er modtaget. 
 
Litteraturangivelser skal angives i skema med angivelse af antal sider, dette gør sig gældende for 
både pdf og bøger etc. 
CAT Skolen skal indberette materialer, som er uploadet i Moodle, til CopyDan, hvorfor disse skal 
angives i semesterbeskrivelsen. 
Skemaet i semesterbeskrivelsen skal tilrettes med ovenstående, MWH sender disse retur til 
underviserne således litteratur kan påføres som ønsket. 
 
Især PBL og Musikhistorie er ændret i den nye studieordning. For at sikre et godt forløb, aftaler MWH 
et møde blandt underviserne på kurset, således der aftales flow i kursets forløb. 
Der afvikles et gruppeseminar for 1. semester sidst på semestret vedrørende PBL. Her afvikles 
vejledning i PBL, således studerende er klædt på til at skrive 1. semesters projekt. 
 
Semesterbeskrivelserne sendes til Studienævnet til gennemsyn, således der kan kommenteres på 
disse. De endelige semesterbeskrivelser forventes senest godkendt på studienævnsmødet i august. 
 
Fagfordelingen for efteråret 2016 blev præsenteret. Denne er opdateret, blandt andet med 
Stemmeteori, som nu er en del af kurset Færdighed og Performance Sang. 
 
Flere kurser er besat af nye post doc, der forventes ansat 2 i nær fremtid. 
Der er opslået stilling indenfor musikpædagogik og en stilling indenfor sound and music. 
 
Timebudgettet for efterårets undervisning er højere end de timer, som er til rådighed. Der er dog et 
forventet tilsagn om tilførsel af ekstra timer.  
 
Skemaplanlægning er godt i gang, der er dog en del uafklarede punkter. Det forventes, at skemaer i 
grundform kan sendes til gennemsyn hos undervisere i nær fremtid.  
De endelige skemaer forventes klar i august. 
 

3. Orientering vedrørende justering af fremdriftsreformen v/ MWH 

Fremdriftsreformen er ændret. 
 
Der er flere ændringer på vej, blandt andet nævnes ændret tilmeldingskrav på 30 ECTS, der forventes 
muligheder for at afvikle prøver med løbende eksamensopgaver i semestret fx porteføljer. Dette blev 
debatteret hvorvidt der kunne være muligheder for at inddrage dette hos Musik. 



Der blev dog ikke taget nogen beslutninger herom. 
 

4. Nyt fra rummanden v/JPH 

JPH har planer om at foretage en grundig oprydning af lokalerne i løbet af sommerferien. 
Der skal monteres nye strenge og rengøring af klaver/flygler. 
Lokale 560 klargøres til brug for sangundervisning i efteråret. 
 

5. Status Musikkens Hus v/MWH 

Køkkenet flyttes i disse dage til det nuværende kopirum. Endelig slutdato kendes ikke. 
Kopimaskine m.m. flyttes til rum 467. Endelig slutdato kendes ikke. 
 
Studerende opfordres til at rydde op i kasser, skabe m.m. i køkkenet. 
 

6. Meddelelser og forespørgsler 

 

o Dispensationsansøgning. 
Ansøgning imødekommes. Der sendes svar til ansøger. 
 

o Henvendelse vedrørende udstyr i lydstudier 
Studienævnet har modtaget en henvendelse, hvor studerende har lavet en 
underskriftsindsamling om hvilke ønsker/mangler, som studerende har til studier 
og lokaler. 
MWH og rummanden mødes og aftaler nærmere om hvilke tiltag der kan sættes i 
gang. En del af ønskerne er dog indkøb af udstyr, som varetages af Instituttet. 
 
 

7. Evt. 

 

Omstrukturering af studienævn i CAT-skolen er sendt i høring, Musik har dog ikke bidraget med svar i 
høringen, da Musik ikke bliver berørt af denne eventuelle omstrukturering. 
 
JPH forhørte sig om hvorvidt der er planer om at udbyde et sidefag indenfor Musikmanagement i 
Aalborg.  
Studienævnet har allerede dette som et punkt (punkt 6) i strategiplanen, MWH aftaler nærmere med 
studieleder FH i CAT Skolen og tjekker hvilke skridt der kan tages for at igangsætte punktet i handling. 
 
 
Næste møde er d. 18. august kl. 9.00-11.00, mødet foregår i lokale 468. 
 

  



AKTIONSLISTE 2016  
 

Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

Årshjul for uddannelsen mk og crc  

Der udarbejdes 

forslag til 

præsentation for 

sn / overført fra 

2015 

   

 

Etablering af elevforening samt 

årlige tilbagevendende 

arrangementer med 

dimittender 

 

SN  2/15  

 

Tjek af samarbejdet med Den 

Rytmiske i Nordkraft - 

beløbsstørrelse samt antal 

deltagere 

 

crc  11/15  

 

Ansøgning om dispensation og 

udsættelse af prøver 

 

crc 
Svar sendes til 

ansøger 
01/16  

 

Ændring af enkelte 

formuleringer i Strategi og 

Handlingsplan 

 

mwh/crc 

Opdateringer 

sendes til CAT 

Skolen (WR), 

som varetager 

opdatering hos 

fakultetet 

02/16   

 

Udvidelse af 

uddannelseskaravanen til 

øvrige Jylland, Fyn og Sjælland 

 

SN/CAT 
Dette 

undersøges 
02/16  

Oprettelse af facebook 

profil/gruppe for uddannelsen 
SN 

FH undersøger 

muligheder via 

fakultetet 

MBN er ansvarlig 

for oprettelse af 

side 

02/16  

Tilretning af hjemmesiden mwh  02/16  

Tjek på adgang til lokaler SN  02/16  

     



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

 

Opfølgning på evt. ombygning 

af lounge/thekøkken  

 

mwh/crc 
MWH har kontakt 

til instituttet 
02/16  

 

Opfølgning på manglende 

udbedring af støvgener på 5. 

etage 

 

mwh/crc 

crc har rykket 

Aase Andersen i 

uge 17 2016 

Der er senere 

rykket flere 

gange af mwh 

02/16  

 

Udgifter ifm. Den Rytmiske i 

Nordkraft 

 

mwh 
MWH tjekker 

med Musikterapi 
02/16  

 

Udmelding af datoer for 

skriftlige afleveringer og 

programlister ifm. 

sommereksamen 2016 

 

crc  03/16  

 

Endelig opsamling af 

semesterevaluering og 

kursusevaluering 

 

mwh/wr  03/16  

Udsmykning af gangarealer mwh/jph 

Afstemning 

igangsættes af 

jph 

03/16  

Ansøgning vedrørende 

eksamensafvikling 
mwh 

Mwh kontakter 

ansøger for 

yderligere info og 

svarer på vegne 

af SN 

03/16  

Fagfordeling efterår 2016 

bearbejdes 
SN  04/16  

 

Ansættelse af RUS tutorer og 

planlægning af RUS tur 2016 

 

mbn/mwh/ 

crc 

Opslag til 

jobbank, 

ansættelser, 

budget og 

program 

4/16  

 
Ansøgning om ændrede 
prøvebestemmelser 
vedrørende Performance og 
Produktion 
performance. 
 

SN 
Ansøgning er 

godkendt 
4/16  



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

 
Ansøgning vedrørende 
korprojekt i efteråret 2016 
Ansøgning vedrørende ekstra 
timer til korprojekt og 
udarbejdelse af dertilhørende 
videomateriale. 
 
 

Mwh 

MWH tager 
kontakt til 
ansøger for 
nærmere 
uddybning og 
videreformidler 
information til 
SN, svar er 
sendt til 
ansøger 

4/16  

Ansøgning vedrørende 
eksamen i Korledelse og 
lokation 
 

SN 

Ansøgning 
vedr. repertoire 
til eksamen 
imødekommes. 
 
Ønske om 
lokation kan 
ikke 
imødekommes 
 
svar er sendt til 
ansøger 

4/16  

 
Ansøgning om fremrykket 
eksamenstidspunkt for 
Performancefag  
 

crc 
Svar er sendt til 
ansøger 

4/16  

 
Ansøgning om udlån af 
lydstudier til Musikkens Hus 
ifm. projekt 
 

mwh/crc 
Svar er sendt til 
ansøger 

4/16  

 
Ansøgning om deltagelse af 
ekstra studerende til 
eksamen i Rytmisk 
Arrangement 2 
 

crc 
Svar er sendt til 
ansøgere 

4/16  

Undersøgelse af det 
fremtidige samarbejde ang. 
Artist Corner og udgifter i den 
forbindelse 

mwh 

mwh kontakter 
involverede 
parter for 
nærmere 
information 

4/16  

 
Budgetgodkendelse af RUS 
tur budget 
 

SN/crc 
Svar er sendt til 
ansøgere 

5/16  

 
Køkkenflytning  - kontakt til 
tovholder Charlotte Hyldgaard 
 

mwh  5/16  

     



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

 
Undersøgelse af hvorledes 
SN’s arbejde kan blive mere 
synlig overfor studerende 
samt større inddragelse af 
studerende i arbejdet 
 

mlh/jph 

Det undersøges 
hvilke ønsker 
der er fra 
studerende, 
punktet 
behandles på 
næste møde, 
udsat da der 
ikke er efterlyst 
ønsker fra 
studerende.  

5/16  

 
Semesterbeskrivelser 
indhentes inkl. oplysninger 
om sidetal og publikationer 
 

mwh  6/16  

 
Dispensationsansøgning 
vedr. studieplan 
 

mwh/crc 

Ansøgning 
imødekommes 
og svar er sendt 
til ansøger 

6/16  

 
Henvendelse vedr. ønsker og 
mangler i lydstudier 
 

mwh 

Henvendelse er 
behandlet ved 
personligt møde 
med afsender 

6/16  

 
Opfølgning på 
strategiplanens punkt 6 
angående tiltag til oprettelse 
af tilvalgsfaget 
Musikmanagement på AAU 
 

mwh 

mwh aftaler 
møde med fh 
ang. videre 
forløb  

6/16  

 
For referat: Connie Rørbæk Christophersen 
 

 


