
 
 
 
                                                           

 
 
 
 

Referat fra møde i Studienævnet for Musik 07/18 - d. 14. august 2018  
  
14. august 2018   Ref.: CRC    J.nr.: 07/18 - Workzone: 2018-017-00352 
 
 
Til stede:  
Mads Walther Hansen, VIP (MWH) Formand 
Maia Lundqvist Holm, studerende (MLH) Næstformand 
Trine Hegelund Appe, studerende (THA) 
Anders Bonde, VIP (AB)  
Frederikke Vraa Østergaard, observatør, studerende, (FVØ) 
Winnie Ritterbusch, skolesekretær MPACT-Skolen, gæst (WR) 
Jette Due Nielsen, sekretær (JDN) 
Connie Rørbæk Christophersen, sekretær (CRC) - referent  
 
Fraværende med afbud:  
Tom Nyvang, studieleder MPACT-Skolen, gæst (TN) 
 
 
 
 
 

Dagsorden 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Fællessang 

 
3. Planlægning af mødedatoer for efteråret 2018 v/MWH 

 Forslag: 
12. september kl 9-11 
24. oktober kl. 9-11 
21. november kl. 9-11 
13. december kl. 9-11 

 
4. Status adgangsprøver d. 9. august 2018 samt generelt optag efterår 2018 v/MWH 

 
5. Information om møde vedrørende administration af gymnasiepraktikken og samarbejdet med CGS v/MWH og WR 

 
6. Semesterbeskrivelser efterår 2018 v/MWH 

 
7. Nyt fra MPACT skolen v/TN og WR 

 
8. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 

 
9. Evt. 
  

I N S T I T U T  F O R  K O M M U N I K AT I O N  

S T U D I E N Æ V N E T  F O R  M U S I K  

M U S I K K E N S  H U S  

M U S I K K E N S  P L A D S  1  

9 0 0 0  A A L B O R G  

 

S AG S N R :  2018-017-00352 

 

 



Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Fællessang 
”Solsikke” blev sunget. 
 

3. Planlægning af mødedatoer for efteråret 2018 v/MWH 
Følgende mødedatoer er fastlagte: 
 12. september kl 9-11  
 31. oktober kl. 9-11  
 27. november kl. 9-11  
 12. december kl. 9-11  

 
4. Status adgangsprøver d. 9. august 2018 samt generelt optag efterår 2018 v/MWH  

Der var indkaldt 9 til prøve samt 1 ansøger til kandidatuddannelsen. 
Desuden afvikles en enkelt prøve i dag d. 14. august 2018.  
 
Forventet optag på bacheloruddannelsen 2018 er følgende: 
15 studerende på bacheloruddannelsen samt 3 på sidefag. 
Fordelingen er 10 på Poplyd, 8 på Almen inklusive de 3 sidefagsstuderende. 
 
Tendensen med et faldende optag er gældende for både Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Dette 
afhjælper ikke situationen med et lille optag, men at det faldende optag gør sig gældende generelt på 
musikuddannelserne. 
 
Der er 8 tilmeldte studerende på det nyoprettede tilvalgsfag, hvilket er meget tilfredsstillende. 
 
På kandidatuddannelsen er der indskrevet 4 studerende, heraf 2 fra egne rækker samt 2 eksterne studerende. 
Dette er også et markant fald i forhold til tidligere optag. 
 

5. Information om møde vedrørende administration af gymnasiepraktikken og samarbejdet med CGS v/MWH og 
WR  
MWH og WR har afviklet møde med CGS angående det fremtidige samarbejde vedrørende med 
gymnasiepraktikken. 
Mødet handlede om aftaler vedrørende ressourcer og hvem der varetager de enkelte opgaver i forløbet. 
 
Det forventes, at CGS fortsat varetager opgaven, en endelig aftale er endnu ikke endeligt på plads. 
Dog har de enkelte gymnasier også udtrykt ønske om, at praktik aftales gennem de samme kontaktpersoner for 
at mindske kontaktfladen og den arbejdsbyrde, som er forbundet hermed. 
 
Der kan blive tale om at afregne enkelte timer for den undervisning, som er tilknyttet gymnasiepraktikken. 
 
Indtil videre fortsætter aftalen dog som hidtil og der afventes den endelige aftale. 
 

6. Semesterbeskrivelser efterår 2018 v/MWH  
MWH fremlagde de semesterbeskrivelser, som pt. er modtaget. 
Der mangler stadig semesterbeskrivelser for enkelte kurser og en enkelt underviser. Disse forventes i 
indeværende uge og behandles af nævnet via mail. 
 
Følgende semesterbeskrivelser er godkendte med få eller ingen kommentarer: 
 
5. semester tilvalgsfag 

 Musik og lydbranding 
Indholdet i kurset ser spændende og lovende ud. Der mangler supplerende litteratur, men dette 
påføres.  

 Entreprenørskab og lydbranchen 
Interessant indhold, kurset lover godt.   
 

 
 
 



 
Anders Bonde oplyser, at han har arbejdet med indholdet og semesterbeskrivelsen i kurset Musikteori og 
grundlæggende satsteknik 1 på 1. semester. 
Selve indholdet i kurset er endnu ikke beskrevet, dette vil ske i nærmeste fremtid. Det er dog vanskeligt, da en 
del af kursets indhold tilpasses til de studerendes behov. Og dette er indtil videre en ukendt faktor. 
 
AB kunne dog oplyse, at der ønskes indkøbt software i form af Earmaster til kurset. MWH og AB følger op. 
 
Moodle for efterårets semester synliggøres onsdag d. 15. august 2018. WR oplyser, at undervisere bør skjule de 
kurser, hvor endelig beskrivelse endnu ikke er opdateret og klargjorte. 
 

7. Nyt fra MPACT skolen v/WR 
Studieordnings- og modulbasen er nu implementeret.  
Dette betyder, at nye studieordninger fremover skal inddateres direkte i databasen. Der er dog en større opgave 
med at læse korrektur. Der er udpeget superbrugere til systemet. 
 
Der er også et nyt skema- og lokalesystem på vej, SOL. Studierne i Rendsburggade 14 er udpeget til en pilotfase. 
Det er et omfattende system, som vil medføre en del forandringer i planlægningsprocessen. Allerede omkring 
november skal forårets skemaer være klar i systemet, hvilket er væsentlig tidligere planlægning end hidtil.  
Dette gav også anledning til diverse bekymringer og indvendinger. Dog er det en overordnet beslutning, som 
ikke kan ændres. Det afventes spændt, hvorledes udviklingen af SOL forløber. 
 
Omorganiseringen af fakulteterne har bevirket, at Institut for Kommunikation og Psykologi får en ny 
medarbejder, som skal starte hos studieområdet pr. 1. oktober 2018.  
Bjørn Dan Andersen kommer til instituttet og vil fysisk være placeret i studieområdet. 
Der vil, i den forbindelse, forekomme en del nye opgaver, som man pt. er i gang med at finde løsninger på. 
Nogle vil Bjørn varetage, mens andre opgaver overføres til studiesekretariaterne. 
 
GPDR er stadig i proces, der sker en rivende udvikling, som vi skal forholde os til. Det rejser en del spørgsmål, 
men vi afventer stadig mere generelle informationer om håndtering af persondata. Dog henstilles der til, at vi 
alle behandler personfølsomme data med omtanke. 
  

8. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 

 Ansøgning om 4. eksamensforsøg 
Ansøgning blev behandlet, der sendes svar til ansøger. 

 
9. Evt. 

THA og FVØ ønsker godkendelse til deltagelse i studenterstudievejlederkurset. Dette godkendes. Der udbetales 
løntimer til kurset, udgiften varetages af skolen. 
 
WR bemærkede, at der afvikles selvevalueringsmøde for Musik d. 17. august 2018.  
 
 
Næste møde er aftalt til d. 12. september 2018 kl. 9.00-11.00. 

 


