
 

 

 
 
 
                                                           

 
 
 
 

Referat fra møde i Studienævnet for Musik 01/18 - d. 18. januar 2018  
  
 18. januar 2018   Ref.:  CRC    J.nr.: 01/18 - Workzone: 2018-017-00352 
 
 
Til stede:  
Mads Walther Hansen, VIP (MWH) Formand 
Anders Bonde, VIP (AB)  
Maia Lundqvist Holm, studerende (MLH) Næstformand 
Trine Hegelund Appe, observatør, studerende (THA) 
Mads Johannes Bildsøe Kastberg, studerende (MJBK) 
Marie Bylov Nielsen, observatør, studenterstudievejleder, (MBN) 
Jette Due Nielsen, sekretær (JDN) 
Connie Rørbæk Christophersen, sekretær (CRC)  
 
Gæster:  
 
Fraværende med afbud:  
Ole Izard Høyer, observatør, VIP (OIH) 
Tom Nyvang, studieleder MPACT-Skolen, (TN) 
Winnie Ritterbusch, skolesekretær MPACT-Skolen, (WR) 
Anders Sproegel Larsen, studerende (ASL) - orlov 
 
  
 

Dagsorden 
 
1. Fællessang 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
3. Fastsættelse af mødedatoer i foråret 2018 v/MWH (Tjek venligst kalender) 

Forslag: 
14. februar kl. 9-11 
7. marts eller 21. marts kl. 9-11 
4. april eller 25. april kl. 9-11 
23. maj kl. 9-11 
Juni måned aftales senere (grundet eksamensplanlægning) 

 
4. Status på studieordninger 2018 v/MWH 

 
5. Behandling af semesterbeskrivelser forår 2018 v/MWH 

 
6. Nyt fra MPACT skolen v/TN og WR 

 
7. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 

 Status på håndbogssamlingen v/ THA 
 
8. Evt. 
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Referat 
 

1. Fællessang 
”Hvem sidder der bag skærmen” blev sunget. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Fastsættelse af mødedatoer i foråret 2018 v/MWH 

 13. februar kl. 9-11 

 21. marts kl. 9-11 

 25. april kl. 9-11 

 23. maj kl. 9-11 

 Juni måned aftales senere (grundet eksamensplanlægning) 
 

4. Status på studieordninger 2018 v/MWH 
Studieordningerne blev sendt til godkendelse hos fakultetet i november. 
Vores nye BA tilvalgsfag er godkendt og kan nu søges af de studerende. 
Der er arbejdet på at få tilvalgsfaget synliggjort, således at studerende kan finde informationer herom. 
Præsentation af tilvalgsfaget findes her: 
http://www.aau.dk/uddannelser/sidefag-tilvalgsfag/musik-lyddesign-entreprenoerskab/ 
 

Der markedsføres desuden i forskellige magasiner og bannerreklamer. 
 
Der er enkelte ændringer i studieordningen 2018 efter fakultetets godkendelse. 
Især vedrørende bedømmelse af interne prøver, her skal der enten være en eller to bedømmere. Den hidtidige 
model hvor en prøve som vurderes til ikke bestået, i sådanne tilfælde tillige skulle bedømmes af en 
medbedømmer, er ikke længere i brug.  
 
Censorkorpset har sendt enkelte kommentarer, der er dog tilslutning til den nye studieordning og positive 
kommentarer til denne. 
 
MWH har søgt og fået bevilget 220 timer i alt fra AAU Matchmaking puljen til udarbejdelse af samarbejdsaftaler 
med nordjyske virksomheder i forbindelse med det nye tilvalgsfag. 
Timerne er tildelt til MWH sammen med Kristine Ringsager. 
 
MWH har afholdt møde med SEA (AAU), de tilbyder støtte til kurser vedrørende entreprenørskab. De afvikler 
blandt andet workshops m.m., som studerende kan deltage i uden beregning. 
MWH forudser, at der er god støtte til udviklingen af undervisningen på tilvalgsfaget hos dem samt muligheder 
for et bredt samarbejde. 
 

5. Behandling af semesterbeskrivelser forår 2018 v/MWH 
Semesterbeskrivelserne er alle godkendte med få rettelser.  
MWH kontakter de enkelte undervisere for at få de sidste tilretninger implementeret. 
 

6. Nyt fra MPACT skolen v/  
Punktet udgår da hverken TN og WR deltager i mødet. 
 

7. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 
 Status på håndbogssamlingen v/THA 

Der er rod overalt, det er vanskeligt at finde et system i håndbogssamlingen og bøgerne efterlades ofte 
i vores lokaler samt det lader til at flere studerende tager bøgerne med hjem. Det pointeres, at dette 
ikke er tilladt. Bøgerne er ikke til udlån. 
 
Udfordringen er, at der ikke er en bibliotekar tilknyttet og dermed ikke en tovholder. Der er ingen til at 
holde orden, ingen til at sætte bøger og tidsskrifter på plads samt at opdatere med nye udgaver. 
 

http://www.aau.dk/uddannelser/sidefag-tilvalgsfag/musik-lyddesign-entreprenoerskab/


 

 

MWH foreslår, at rummænd på henholdsvis Musik og Musikterapi får til opgave at holde orden i 
håndbogssamlingen. Fx en halv time ugentlig til formålet. 
MWH drøfter forslaget med Musikterapi SN. 
 

8. Evt. 
CRC oplyser, at der i nærmeste fremtid opslås stillingsopslag som studenterstudievejleder på Musik til 
besættelse i foråret. 
 
Studienævnet har fået produceret en film til markedsføring. Denne blev fremvist på mødet, filmen mangler dog 
den endelige redigering. 
 
Næste møde d. 13. februar kl. 9.00-11.00 
 

 

 


