
 
 
 
                                                           

 
 
 
 

 
 
 
Referat fra møde i Studienævnet for Musik 03/19 - d. 27. marts 2019 
 
27. marts 2019   Ref.: CRC   J.nr.: 03/19 - Workzone:  2018-017-00673 
 
 
Til stede:  
 
Mads Walther Hansen, VIP (MWH) Formand 
Anders Bonde, VIP (AB)  
Trine Hegelund Appe, studerende (THA) 
Frederikke Vraa Østergaard, studerende, (FVØ) 
Tom Nyvang, studieleder, Institut for Kommunikation og Psykologi, gæst (TN) 
Pia M. Thorsen, kvalitetsteam, studieområdet, gæst (PT) 
 
Connie Rørbæk Christophersen, sekretær (CRC)  
 
 
Fraværende med afbud:  
 
Winnie Ritterbusch, områdeleder, studieområdet, gæst (WR) 
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Dagsorden 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Fællessang 

 
3. Status frafaldstruede F19 v/MWH 

 
4. Status Musik v/MWH 

 
5. Studerendes trivsel på studiet og i studiemiljøet v/THA og FVØ 

 
6. Status på ansøgninger til Musik v/MWH 

 
7. Behandling af semesterevaluering, projektevaluering og studiemiljøevaluering, efterår 2018 v/MWH og PT 

Bilag vil kunne findes via Moodle, Link til Moodle: h t t p s : / / w w w . m o o d l e . a a u . d k / m o d / f o l d e r / v i e w . p h p ? i d = 2 7 4 3 6 3  
Pia Thorsen udarbejder arbejdsbilag via OneNote, her vil også fremgå ansvarsliste, Link til OneNote https://www.onenote.com 
 

8. Nyt fra studieledelsen ved instituttet v/TN  
 

9. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 
• Ansøgning om dispensation for eksamenstilmelding 

 
10. Evt. 
  

https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363
https://www.onenote.com/


Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Fællessang 
”Det er i dag et vejr” blev sunget. 
 

3. Status frafaldstruede F19 v/MWH 
Hvert semester behandles status for frafaldstruede. 
 
Listen for foråret 2019 indeholder i alt 4 studerende som mangler mellem 5-15 ECTS i forhold til det forventede 
samt 4 studerende, som mangler mere end 15 ECTS i forhold til det forventede, men har bestået ECTS indenfor de 
sidste 12 måneder. 
 
Der er sendt mails med tilbud om vejledning og samtaler til 2 studerende. 
Der er sendt en henvisning til sidefaget for en studerende. 
 
Øvrige studerende på listen er alle i individuelle forløb, er sygemeldte/delvist sygemeldte eller er tilmeldt 
eksamen i forbindelse med sommerens eksamenstermin 2019. 
 

4. Status Musik v/MWH  
MWH orienterede om status og situationen for Musik fremadrettet efter afskedigelsesprocedurerne på Aalborg 
Universitet.  
 
Der mangler pt. besættelse af 200 timer til efterårets semester, det svarer til ca. 10% af efterårets timer. 
 
Der afvikles flere møder med relevante parter for at få aftalt undervisning. Det kan medføre, at skemalægning for 
efteråret forsinkes, men der arbejdes ihærdigt på at få løsninger på plads. 
 

5. Studerendes trivsel på studiet og i studiemiljøet v/THA og FVØ 
Studievejlederne modtager en del henvendelser fra studerende i vildrede. De henvender sig med mange 
spørgsmål og problemstillinger, når der ikke er fagpersonale tilstede. Der mangler generelt personale på 
kontorgangen, der er mange tomme kontorer. 
Det opleves af og til, at der ikke er nogen til stede såfremt CRC ikke er på kontoret. 
Der er forståelse for, at fagpersonalet kan ikke være til stede alle dage, men FVØ og THA oplever, at de bliver 
problemløsere for personalet, når der er affolket, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 
 
Det foreslås, at VIP informerer om fravær via sedler på dørene og at der generelt er opmærksomhed på 
problematikken. 
 
Fortroligt. 
Det opleves, at der er en studerende fra Musik, som genererer/krænker de andre studerende, især de kvindelige 
studerende. Det bevirker, at mange studerende ikke har lyst til at sidde i lobbyen når denne studerende er til stede. 
MWH tager en samtale med den pågældende. 
 
Studievejledningen oplever, at der er mange henvendelser fra studerende, som føler stress og pres på 
uddannelsen. De har adskillige samtaler med studerende, som alle har oplevelsen af at være presset. Det gør sig 
mere eller mindre gældende på alle semestre. 
Det er vanskeligt at pege på hvor presset opleves mest voldsomt, men der er indtryk af at det især kommer til 
udtryk i de praktiske fag. 
 
FVØ foreslår, at der i forbindelse med Rus forløbet afvikles et møde blandt de nye studerende og tutorerne, hvor 
der forventningsafstemmes og tales om studieforløbet. Dette inkluderes i tutorenes forberedelser. 
 
AB foreslår, at han som koordinator på 1. og 3. semester i efteråret er opmærksom på problematikken og kan 
forsøge at imødegå dette pres. 
 
Studievejlederne foreslår, at de kan deltage på semesterstartsmøderne, hvilket ses som en god idé. 
Det aftales tillige, at der foretages en tættere dialog mellem SN og studievejlederne, således der kan handles 
hurtigere når eller hvis der opleves tilsvarende situationer. 
 
 



6. Status ansøgninger til Musik v/MWH   
Til kvote 2 er der i alt 11 ansøgninger med prioritet 1, 14 ansøgninger med øvrige prioriteter. 
 
Tallene er meget lig tidligere år, hvilket er positivt set i lyset af ansøgninger til de øvrige musikuddannelser på 
landets universiteter. 
 
På kandidatuddannelsen er der 4 ansøgere til den 1-faglige uddannelse og 7 ansøgere til den 2-faglige 
uddannelse. Det vurderes til at være et fint antal. 
 
Til tilvalgsfaget er der 7 ansøgere. Det lader til, at alle studerende på det nuværende 4. semester Poplyd har søgt 
tilvalgsfaget, hvilket indikerer at oprettelsen af tilvalgsfaget har været den rigtige løsning og er modtaget er 
modtaget positivt af målgruppen. 
 
FVØ og AB varetager bedømmelser af ansøgere til Almen musikvidenskab. 
THA og MWH varetager bedømmelser af ansøgere til Populærmusik og lydproduktion. 
 
Der afvikles et møde for at aftale nærmere angående selve prøvernes afvikling. MWH er tovholder. 
 

7. Behandling af semesterevaluering, projektevaluering og studiemiljøevaluering, efterår 2018 v/MWH og PT 
Evalueringerne blev behandlet og PT udarbejder opsamlinger til offentliggørelse. 
 

8. Nyt fra studieledelsen ved instituttet v/TN 
TN oplyser, at der arbejdes på at flytte Psykologi uddannelsen fra campus i Aalborg Øst til Nordkraft. Det vil i givet 
fald medføre en del flytninger både fra Aalborg Øst, men også fra Nordkraft til primært Rendsburggade. 
Det vil medføre en fortætning i kontorer og undervisningslokaler.  
Musik og Musikterapi er i periferien af denne mulige flytning, men kan også blive berørt. 
MWH bemærker, at det vil give et bredere studiemiljø, hvor city bliver mere som en helhed og campus. 
Det medfører sandsynligvis også flere folk på gangene og kontorerne fyldes op, hvilket er positivt. 
 
 

9. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 
 

• Ansøgning om dispensation for eksamenstilmelding 
Dispensation gives og meddeles ansøger. 

 
10. Evt. 

 
 
Næste møde d. 24. april 2019 kl. 9.00-11.00, i lokale 468. 
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