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Referat
1. Fællessang
”Kom maj du søde milde”

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.

3. Fastsættelse af dato for møde i juni/MWH
Datoen fastlægges til d. 14. juni 9-11

4. Status på behandling af frafaldstruede v/MWH og JDN
Liste med 5 røde og 3 gule frafaldstruede studerende.
Listen med gule og røde frafaldstruede er gennemgået. Alle var kendte navne, hvoraf de fleste havde hængepartier
på andre uddannelser.
Der er indkaldt én studerende til vejledende samtale, udfald af samtale afventes.

5. Foreløbig fagfordeling E2017 v/MWH
MWH fremlægger problematik omkring bemanding af enkelte kurser. Studienævnet beslutter at gentænke
mandskabspåsætningen på ovennævnte kurser. MWH Kontakter relevante parter.
Post Doc stilling udløber og anden underviser påsættes
Vedr. kuratering: Der indstilles til, at en enkelt underviser varetager undervisningen, frem for som tidligere 2
undervisere.
Samarbejde med Musikterapi omkring Musik, Musikalitet og Musikterapi. Musikstuderende vil dermed få flere timers
undervisning. Modulet udbydes som et kandidatmodul på Musik, hvor Musikterapistuderende også deltager – der
tilbydes et ekstra forløb for Musiks kandidatstuderende. Der arbejdes på et endeligt udkast til en kursusplan.
Diverse udfordringer og pointer om mandskabspåsætning diskuteres.
Kristine Ringsager er ansat som adjunkt pr. 1. august

6. Plan for indkaldelse af semesterbeskrivelser for efteråret 2017 v/MWH
Så snart den endelige mandskabspåsætning er faldet på plads indkaldes til semesterbeskrivelser/kursusbeskrivelse.
Deadline for færdiggørelse er fredag d. 9/6.
Det besluttes at benytte en model hvor underviserne beskriver kurserne i Moodle som PDF’es. Pia T. kontakter MWH
omkring det videre forløb.

7. Meddelelser og forespørgsler
 Ansøgning om korprojekt
Studienævnet beslutter at imødekomme ansøgning om 12 timer til korprojekt i efteråret. MWH kontakter
ansøger.










Henvendelse fra Fakultetet vedr. udtalelse omkring studerende. MWH svarer Fakultet og anmoder
Studienævnssekretæren om at udfærdige udtalelse.
Orientering omkring optagelsesprøver:
o POPLYD: 3 bestået og 3 genindkaldes til prøve i juni
o Almen: 5 bestået
o I juni er der pt. 6 indkaldt til prøve. 16/8 foregår den sidste optagelsesprøve
Henvendelse fra Musikkens Hus
Anders Sproegel Larsen iværksætter registrering af eksisterende bands med tilknytning til
Musikuddannelsen.
Musikuddannelsen er udtaget til muligt bæredygtighedstjek. Musikuddannelsen kritiseres ift. nøgletal for
VIP/DVIP, dette kan naturligt forklares med brug af DVIP til færdighedsundervisning. Derudover har Musik
høj grad af frafald på 1. studieår. MWH beskriver relevante tiltag.
Deadline for indmeldinger til ønsker til revision af Bachelor og kandidatstudieordningen er udløbet. MWH
udarbejder udkast og fremlægger revisioner i starten af næste semester.

8. Evt.
Studenterstudievejlederen informerer om, at der ofte er mange spørgsmål til vejledningen til optagelsesprøven for
Populærmusik og Lydproduktion. Spørgsmål og forslag fremsendes til MWH.
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