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Dagsorden
1.

Fællessang

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Mødedatoer i efteråret 2017 v/MWH og CRC
Forslag:
11.10 kl 12.30-14.30
15.11 kl 09.00-11.00
13.12 kl 09.00-11.00

4.

Nyt fra lærermøde v/MWH

5.

Studieordningsændringer 2018 v/MVH
Nævnet skal tage stilling til det videre arbejde med udkast til nye moduler i den kommende
studieordning.

6.

Tilrettelæggelse af aftagerpanelmøde i efteråret v/MWH

7.

Uddannelsesevaluering 2017 v/MWH og CRC (Bilag vedhæftet)

8.

Nyt fra MPACT skolen v/TN og WR

9.

Meddelelser og forespørgsler v/MWH

10.

Evt.

Referat
1. Fællessang
”Nu falmer skoven trindt om land” blev sunget.
2. Godkendelse af dagsorden
Velkomst og information til Mads Kastberg, som deltager som observatør.
Dagsorden godkendes.
3. Mødedatoer i efteråret v/MWH
Følgende datoer er foreslået:
11.10 kl 12.30-14.30
15.11 kl 09.00-11.00
13.12 kl 09.00-11.00

Mødedatoer er vedtaget, der fremsendes en foreløbig mødeindkaldelse via kalenderen.
4. Nyt fra lærermøde v/MWH
Lærermødet omhandlede primært om de kommende studieordninger for 2018.
Der var bred enighed om forslagene og opbakning til det fortsatte arbejde.
Der var desuden nogle gode forslag til ændringer.
På mødet oplyste MWH bl.a. lærerne om vigtigheden af at oplyse om læringsmål, forventninger m.m. i forbindelse
med studiestart. Dette har tidligere været påpeget i evalueringer som værende mangelfuldt.
5. Studieordningsændringer 2018 v/MWH
Der arbejdes fortsat med udkast til studieordningerne for 2018. MWH har udarbejdet udkast til studieordningen for
BA og KA i prosa.
Disse blev drøftet og der arbejdes videre med ændringerne i udarbejdelsen af den nye studieordning.
MWH efterlyser yderligere input fra nævnet.
6. Tilrettelæggelse af aftagerpanelmøde i efteråret v/MWH
MWH ønsker, at mødet med aftagerpanelet kan afvikles således, at studieordningerne kan bearbejdes.
Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 15.00 blev foreslået.
WR kontaktes med henblik på at invitere og planlægge mødet.
7. Uddannelsesevaluering 2017 v/MWH og CRC
Punktet udsættes til næste møde.
8. Nyt fra MPACT Skolen v/TN
Der er afholdt seminar på fakultetet vedrørende eftervidereuddannelse. Man kan fx afvikle kurser som heltid på
deltid, hvilket kan være en mulighed at indføre på Musik uddannelsen.
Der er lavet et større analysearbejde på Aalborg Universitet vedrørende det studieadministrative arbejde. Denne
analyserapport (udarbejdet af Rambøll) har dog ikke været fyldestgørende. TN oplyste, at direktionen arbejder videre
med et nyt forslag.
9. Meddelelser og forespørgsler
Det forventes, at der kan orienteres nærmere vedrørende robusthedsundersøgelsen af Musik på næste møde i
nævnet.
Lejerne i Musikkens Hus har modtaget information fra Musikkens Hus vedrørende skalsikring af huset, dette
medfører bl.a. en vanskeliggørelse af adgangsforhold og generel færden i huset. MWH har kontaktet MPACT skolen
og instituttet for bistand i henhold til situationen.

10. Evt.
Intet til eventuelt.
Næste møde afvikles d. 11. oktober 2017 kl. 12.30-14.30.

