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Til stede:  
 
Mads Walther Hansen, VIP (MWH) Formand 
Anders Bonde, VIP (AB)  
Trine Hegelund Appe, studerende (THA) Næstformand 
Frederikke Vraa Østergaard, studerende, (FVØ) 
Winnie Ritterbusch, områdeleder, studieområdet, gæst (WR) 
 
Connie Rørbæk Christophersen, sekretær (CRC)  
 
 
Fraværende med afbud:  
 
Tom Nyvang, studieleder, Institut for Kommunikation og Psykologi, gæst (TN) 
Pia Thorsen, studieområdets kvalitetsteam, gæst (PT) 
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Dagsorden 
 
 
1. Fællessang 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
3. Status adgangsprøver kvote 2 v/MWH 

 
4. Status efterårets planlægning Musik v/MWH 

 
5. Behandling af kursusevalueringer for F19 v/MWH og WR 

Arbejdsbilag findes her: https://www.moodle.aau.dk/mod/folder/view.php?id=274363 
Nævnet skal behandle evalueringerne, husk at kommentere via OneNote inden mødet. 
 

6. Nyt fra studieledelsen ved instituttet v/WBR  
 

7. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 
• Kort opfølgning vedrørende studiemiljø v/THA og FVØ 
• RUS tur 2019 v/THA  

 
 

8. Evt. 
  

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


Referat 
 

 
1. Fællessang 

”Jeg bærer med smil min byrde” samt fødselsdagssang blev sunget. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Status adgangsprøver kvote 2 v/MWH 
Der var indbudt 8 ansøgere til Almen Musikvidenskab, heraf bestod 4 ansøgere. 
Der var indbudt 8 ansøgere til Populærmusik og Lydproduktion, heraf bestod 5 ansøgere. 
Desuden 1 studerende på BA sidefag. 
 
I alt 10 studerende er tilbudt optagelse på BA til september. 
 
Der er desuden aftaler med 5 ansøgere fra kvote 2 om deltagelse i adgangsprøverne i august. Vi har en 
formodning om at der er flere deltagere til adgangsprøverne til kvote 1 i august end tidligere. 
 
Der er 7 tilmeldte til tilvalgsfaget, heraf er 6 interne samt 1 ekstern studerende. Det er samme niveau som sidste 
år, indtil videre er tendensen at samtlige studerende på linien Populærmusik og lydproduktions 4. semester 
vælger tilvalgsfaget. 
Det er positivt og tilkendegiver, at der har været et behov. 
 
Der er 10 tilmeldte til kandidatuddannelsen med en fordeling af 3 på den etfaglige, 7 på den tofaglige. 
 
Adgangsprøver i august afvikles d. 13. august 2019.  
 

4. Status efterårets planlægning Musik v/MWH 
Siden sidste møde i studienævnet har en af de fastansatte undervisere opsagt sin stilling hos Musik. 
Dette medfører, at der er yderligere mangel af undervisere til en stor del af timer i efteråret. 
 
Der er indgået aftale om ansættelse af en videnskabelig assistent, som skal varetage en del kurser bl.a. 
musikpædagogik, musikhistorisk periodestudium, klaver med mere. 
 
Der er desuden forhandling i gang med endnu en underviser til at varetage de resterende timer i efteråret, denne 
forventes foreløbigt ansat i en midlertidig stilling. Der arbejdes desuden på, at der opslås en fast stilling til forårets 
semester 2020. 
 
På baggrund af udfordringerne omkring bemandingen, er skemaplanlægning fortsat udsat grundet de ubekendte 
faktorer. Kursusbeskrivelser og lignende vil ligeledes først kunne bearbejdes i august. 
Skemaplanlægning m.m. må forventes at blive tidspresset. 
 

5. Behandling af kursusevalueringer for F19 v/MWH og WR 
Det er en særlig situation mht. behandling af evalueringerne, da en del af underviserne ikke fortsætter hos Musik. 
Der fokuseres derfor, vedrørende disse kurser, især på evalueringen af kommentarer vedrørende kursernes 
indhold m.v. 
 
Studienævnet besluttede, at koordinering af skemaplanlægningen forsøges inkluderet i et snarligt lærermøde. 
 
Kursusevalueringerne blev behandlet og WR udarbejder opsamlingsrapport. 
 

6. Nyt fra studieledelsen ved instituttet v/WR 
Instituttet er pt. i gang med en større rokade, hvor Psykologi rykkes ind i Nordkraft. Dette medfører, at 
medarbejdere skal flyttes fra og til Nordkraft samt til Rendsburggade. 
 
I første omgang er AAU’s faciliteter i Musikkens Hus ikke berørt. Der er dog nedsat arbejdsgrupper, hvor der bl.a. 
ses på laboratoriefaciliteter. 
 
 
 
 



Dimissionsfest afvikles for KDM og Musik d. 29. august 2019. Musik skal stå for underholdningen, THA og FVØ 
varetager Musiks andel. 
 
CRC finder mulige emner til at varetage opgaven mht. dimittendtale for Musiks studerende. 
 
 

7. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 
 

• Studiemiljø v/THA  
THA og FVØ har kontaktet konservatoriet, da generne vedrørende trommelokale ved AAU’s 
lounge er store. 
MWH tager kontakt til konservatoriet for at få ændret konservatoriets brug af lokale. 
 
Umiddelbart efter mødet blev MWH kontaktet af konservatoriet, som foreslår en byttehandel 
mht. lokaler, således generne kan ophøre. Dette ser lovende ud og MWH undersøger nærmere. 

 
THA og FVØ har, på opfordring fra fakultetet, sendt information til fakultetet om 
kommunikationen med CAS omkring lounge på 4. sal, således der kan handles herpå. Der er 
dog ikke sket mere i sagen. Sidste kontakt var ultimo april måned 2019. 
Det lader stadig til at være en særdeles vanskelig opgave at blive prioriteret til en opdatering 
af loungen. 

 
• RUS tur v/THA  

Der afvikles RUS tur d. 20. - 22. august 2019. 
Der er planlagt forskellige aktiviteter for at fremme samarbejdet, bl.a. melodi grand prix, 
natteløb m.v. 
Desuden afvikles flere aktiviteter i semesterstart perioden, bl.a. fællesspisning, Moodle intro, 
og fest. 
 
Ifm. rektors velkomst på Honnørkajen står Musik for morgensangen. 
 
Der forsøges tillige et samarbejde med tutorer fra Musikterapi og konservatoriet med henblik 
på yderligere aktiviteter. 
 
 

8. Evt. 
Planlægning af møde i august 2019 - der aftales møde d. 15. august kl. 9.00-13.00 inkl. frokost. PT indbydes til 
mødet. 
 
 
 
Næste møde d. 15. august 2019, i lokale 468. 
 


	Institut for kommunikation
	studienævnet for Musik Musikkens Hus Musikkens Plads 1

