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Referat 
 
1. Fællessang 
 ”Julen har bragt velsignet bud” blev sunget. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden godkendt. 

Da Trine (THA) deltager for første gang, bød MWH velkommen til studienævnet og informerede om arbejdet i 
nævnet.  
TN præsenterede MPACT skolen og skolens arbejde. 
 

3. Fastsættelse af datoer for adgangsprøver 2018 v/MWH 
 Tirsdag d. 24. april samt torsdag d. 9. august 2018. 

 
4. Behandling af semesterbeskrivelser forår 2018 v/MWH 
 Der er modtaget få semesterbeskrivelser til godkendelse.  
 Disse blev behandlet af nævnet med få rettelser.  
 Semesterbeskrivelserne blev godkendte. 
 

Det aftales, at der bookes et møde i januar til behandling af semesterbeskrivelser. 
 

5. Justering af kravene til adgangsprøven v/MWH 
Det vurderes, at der er grundlag for at ændre i kravene til prøven i Populærmusik og Lydproduktion således, at 
der ikke skal indsendes materiale til bedømmelse forud for prøven. Kravet til materiale slettes i beskrivelsen. 
Materialet giver ikke et brugbart billede af ansøgerens niveau. 
MWH foreslår ligeledes, at prima vista ikke er en del af prøven til Populærmusik og Lydproduktion. Dette blev 
debatteret, hvorvidt det er hensigtsmæssigt eller ej. 
MLH og THA bekymrer sig om, hvorvidt det medfører, at kommende studerende ikke er ”klædt på” til diverse 
kurser, såfremt nodelæsning ikke prøves ved adgangsprøven.. 
Det blev aftalt, at prima vista slettes, men til gengæld prøves ansøgere yderligere i nodelæsning. 
 
Prima vista til prøven i Almen Musikvidenskab blev debatteret, hvorvidt dette kan ændres. Det opleves, at 
ansøgere er meget nervøse for netop dette punkt i adgangsprøven. 
Kravet til prima vista ændres, det anføres i kravene, at prima vista prøves i melodier i ”Melodi bogen”. Teksten 
ændres i beskrivelsen med hensyn til prima vista og kravene dertil. 
 
MWH udarbejder nye beskrivelser og sender udkast til nævnet inden endelig offentliggørelse via Musiks 
hjemmeside. 
 

6. Markedsføring v/MWH 
 MWH informerede om flere tiltag indenfor markedsføring. 
  

Der blev optaget en præsentationsvideo af uddannelsen forleden dag. Det virker umiddelbart til at blive en god 
video. Det forventes, at videoen kan tages i brug primo februar. 
 
Der er også taget en del fotos til brug på hjemmeside m.m., der benyttes bl.a. et af disse fotos i forbindelse med 
en helsides annonce i GAFFA. Annoncen er i fællesskab med Musikterapi. 
 
MWH har foreslået, at der annonceres via en bannerreklame på Lydmaskinen.dk. PT undersøger dette. 
 
OIH sender i disse dage invitationer vedrørende uddannelseskaravanen til de nordjyske gymnasier. OIH 
koordinerer karavanen, denne forventes afviklet sidst i januar. 
 
MWH tager kontakt til Vig Højskole. De har en linie med adskillige studerende, som bl.a. har ønsker om at 
studere indenfor rytmisk musik. 
Vi vil gerne gæsteforelæse hos dem, især for at gøre opmærksom på vores eksistens. 
 
Mark Grimshaw har tilbudt at gæsteforelæse på københavnske gymnasier for at sprede budskabet om Aalborg 
Universitets Musikuddannelse. 



 

 

 
Med de nye tiltag håber vi, at få spredt budskabet om uddannelsen ud til et bredere kendskab. 
 
Såfremt der er kendskab til særlige arrangementer, tiltag eller lignende som kunne være interessante for andre, 
så giv besked til MWH, således vores SoMe medarbejdere kan filme, fotografere etc. 
Dette kan også være emner til fx YouTube tutorials fra både medarbejdere og studerende. 
 

7. Evaluering af julekoncert café v/MLH 
 Studerende på AAU Musik, Musikterapi og Psykologi afviklede en julekoncert café i Intimsalen d. 1/12. 
 Dette var velbesøgt. Julekoncert caféen var økonomisk støttet af MPACT skolen. 
 

Arrangørerne har efterfølgende sendt evalueringsskema ud til de studerende. Der har været god feedback på 
arrangementet. 

 Tilbagemeldingerne var bl.a. ønsker om mere julemusik, en anden placering fx i Studenterhuset m.m. 
  
 Der er planer om at gentage successen, muligvis med en forårskoncert og igen en julekoncert. 
 TN foreslog, at man også kunne anvende fredagsbaren i Create bygningen til formålet. 
 
 Det var et godt tiltag, flere af samme slags bifaldes. 
 
8.  Nyt fra MPACT skolen v/TN  

Der har været statusmøde med fakultetet vedrørende Musik uddannelsen. Deltagere er studieleder, 
institutleder og studienævnsformand. Mødet afvikles hvert år for alle uddannelser. Der gøres status på 
uddannelsens forgangne år. 
 
Studierådet på MPACT skolen har også haft møde, hvor der har været fokus på evalueringer. Selve skemaerne til 
evalueringsprocesserne skal bearbejdes og gentænkes. Dette sker via Studierådet samt det administrative 
kvalitetsteam. 
Det er hensigten, at skemaerne skal forenkles såvidt muligt, især for at højne svarprocenter, men bl.a. også 
mulighederne for at få evalueringer og svar, som kan involveres i arbejdet på uddannelserne. 
Det påpeges dog, at der er krav til indhold og disse skal i første omgang prioriteres, efterfølgende har de enkelte 
studienævn mulighed for at sætte eget præg på yderligere indhold. 
Det er dog udgangspunktet, at der skal være en form for ensartethed i skemaerne for skolens uddannelser. 
 
MPACT skolen arbejder pt. også en del med den nye persondataforordning, hvor universitetet skal 
implementere datahåndteringen jf. denne forordning. 
 
AAU har implementeret nye modul- og studieordningsbaser, dvs. at alle studieordninger og moduler overføres 
til de nye databaser, således der skabes bedre overblik for alle parter. 
Dette arbejde pågår i øjeblikket. 

 
9. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 
 Vi har givet yderligere dispensation til studerende mht. afleveringsfrist for kandidatspeciale grundet sygdom. 
 
 Der arbejdes desuden med at udarbejde en individuel studieplan for en enkelt studerende. 
 

MWH forhørte sig hos TN, hvorvidt der er nyt fra Campus Service vedr. den kommende skalsikring af Musikkens 
Hus.  
TN har fået tilbagemelding om at der arbejdes på sagen. 
Det er dog presserende, da ændringerne forventes at træde i kraft pr. januar 2018. 
 

10.  Evt. 
 Næste møde afvikles d. 18. januar 2018 kl. 9.00-12.00 
 

 
 


