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Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 6 udgår, da studieledelsen ikke er repræsenteret på mødet. 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Fællessang 
”Vær velkommen, Herrens år” blev sunget. 
 

3. Behandling af kursusbeskrivelser v/MWH og PT - Arbejdsbilag findes via OneNote 
Kursusbeskrivelserne blev behandlet. Noter og kommentarer er registreret via OneNote. 
PT giver tilbagemelding til de kursusansvarlige, hvor der er korrektioner. 
Øvrige kursusbeskrivelser er godkendte. 
 
Der er stadig enkelte kursusbeskrivelser, som mangler. PT kontakter involverede undervisere og den videre 
godkendelse vil foregå via mailkorrespondance i nævnet. 
 

4. Behandling af semesterbeskrivelser v/MWH og PT - Arbejdsbilag findes via OneNote 
Semesterbeskrivelser for F2019 udarbejdes ikke, da disse er en tro kopi af kursusbeskrivelserne inklusive 
studieordningens beskrivelse. 
Der kan uploades link til studieordninger i semesterrum samt øvrig relevant information. Semesterkoordinatorer 
afvikler ligeledes semesterstart møder, midtvejsevaluering samt semesterslut møder, hvor relevant information 
deles. 
Det foreslås på mødet, at semesterkoordinatorer opdaterer semesterrummene med relevant information. 
 

5. Prøveformer i nye studieordninger v/MWH   
Studieordningerne for Musik er blevet verificeret af AAU Studielegalitet. 
Studienævnet har modtaget tilbagemelding om, at der skal foretages ændringer i forbindelse med enkelte kurser. 
 
Kurser med prøveform Afløsning ændres til at prøveformen hedder Aktiv deltagelse.  
I disse kurser er aktiv deltagelse 1. prøve og dermed den ordinære prøve, reeksamen er prøve 2 og 3, hvor der 
afvikles en praktisk, mundtlig eller skriftlig prøve alt afhængig af prøvebeskrivelsen. 
Dette omformuleres i studieordningen med virkning fra 1. september 2019. 
 
Der vil også ske ændringer i kurser med portefølje som prøveform. Såfremt opgaver, i et sådant kursus, ikke 
afleveres rettidigt, vil det udløse en skriftlig og mundtlig prøve, hvor den samlede portefølje afleveres og forsvares 
mundtligt. 
Selve den rettidige portefølje aflevering er 1. prøveforsøg, reeksamen er aflevering af den samlede portefølje 
samt den mundtlige prøve ved prøveforsøg 2 og 3. 
 
AB foreslår, at ordlyden vedrørende aflevering af redegørelse i forbindelse med porteføljeaflevering bør redigeres 
i forbindelse med ændringerne. Det foreslås, at redegørelse erstattes af, at porteføljen skal indeholde en 
refleksionsdel vedrørende studerendes egen læring.  
SN bifalder forslaget og MWH indarbejder dette i korrektionerne i studieordningerne. 
SN giver MWH hjemmel til at videreformidle korrektionerne direkte videre til skolen.   
 

6. Nyt fra studieledelsen og instituttet v/TN 
Punktet er udgået. 
 
 

7. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 
 
 

 THA påpeger, at der er en fejl i studieguiden under tilvalgsfag Musik, hvor oversigter er ikke er 
tidssvarende. PT sørger for at tilrette studieguiden. 

 MLH forespørger, hvorvidt der er regler vedrørende fordelingen af intern og ekstern censur på et 
semester. MWH svarer, at ja, der er regler for ekstern censur på en uddannelse, det er fx ca. 1/3 på 
bacheloruddannelsen. 

 
 
 
 



 MLH stopper som næstformand i SN, vi takker for den store indsats både i nævnet og alt arbejdet 
omkring det sociale miljø på uddannelsen. Det er og har været meget værdsat. 
 

8. Evt. 
 
 

 
Næste møde d. 27. februar 2019 kl. 9.00-11.00, lokale 468. 
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