
   
 
 
                                                           

 
 
 
 

 
 
 
Referat fra møde i Studienævnet for Musik 06/19 - d. 15. august 2019 
 
15. august 2019   Ref.: CRC   J.nr.: 06/19 - Workzone:  2018-017-00673 
 
 
Til stede:  
 
Mads Walther Hansen, VIP (MWH) Formand 
Anders Bonde, VIP (AB)  
Trine Hegelund Appe, studerende (THA) Næstformand (fra kl. 10.00) 
Frederikke Vraa Østergaard, studerende, (FVØ) 
Winnie Ritterbusch, områdeleder studieområdet, gæst (WR) 
Tom Nyvang, studieleder, Institut for Kommunikation og Psykologi, gæst (TN) 
Pia Thorsen, studieområdets kvalitetsteam, gæst (PT) 
 
Connie Rørbæk Christophersen, sekretær (CRC)  
 
 
Fraværende med afbud:  
 
 
 
  

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  
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S AG S N R:  2018-017-00352 

 

 



 

Dagsorden 
 
 
1. Fællessang 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
3. Planlægning af mødedatoer for efteråret 2019 v/MWH og CRC 

Forslag: 
18. september 2019 kl. 9.00-11.00 
23. oktober 2019 kl. 9.00-11.00 
20. november 2019 kl. 9.00-11.00  
12. december 2019 kl. 9.00-11.00 
 

4. Status adgangsprøver kvote 1 og forventet optag v/MWH 
 

5. Status efterårets planlægning Musik v/MWH 
 

6. Behandling af kursusbeskrivelser for E19 v/MWH og PT 
Findes via de enkelte kurser i Moodle. (bemærk venligst at undervisere har frist til d. 12. august for opdateringer) 
 

7. Revision af studieordninger v/MWH 
 

8. Drøftelse af mulig sammenlægning af studienævn v/MWH 
 

9. Nyt fra studieledelsen ved instituttet v/TN og WBR  
 

10. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 
 

11. Evt. 
  



Referat 
 

 
1. Fællessang 

”Nu falmer skoven trindt om land” blev sunget. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Planlægning af mødedatoer for efteråret 2019 v/MWH og CRC 
 
18. september 2019 kl. 9.00-11.00 - godkendt 
30. oktober 2019 kl. 9.00-11.00 - godkendt 
20. november 2019 kl. 9.00-11.00 (obs. lokale 445) - godkendt 
12. december 2019 kl. 9.00-11.00 - godkendt 
 
CRC sender kalenderbooking til alle, mødeindkaldelser inklusive dagsorden sendes senere.  
 

4. Status adgangsprøver kvote 1 og forventet optag v/MWH 
Der var indbudt 7 ansøgere til Almen Musikvidenskab, heraf bestod 3 ansøgere. Der var afbud fra 2 ansøgere. 
Der var indbudt 10 ansøgere til Populærmusik og Lydproduktion, heraf bestod 8 ansøgere. 
Desuden 1 studerende på BA sidefag. 
 
I alt 19 ansøgere fra kvote 1 og 2 er tilbudt optagelse på BA til september. Vi forventer 17 studerende takker ja til 
studieplads. 
Fordeling på studieretninger er: 
11 på Populærmusik og lydproduktion 
6 på Almen musikvidenskab, dertil kommer 2 sidefagsstuderende 
 
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 9 tilmeldte til kandidatuddannelsen med en fordeling af 2 på den etfaglige, 7 på den tofaglige. Desuden er 
der forventning om en enkelt gæstestuderende, som læser enkelte kurser. 
 
Der er sendt velkomst information til alle ansøgere, som kan optages på uddannelserne. 
 
MWH fremviste kurve for udviklingen af antal af ansøgninger til de 3 musikuddannelser på henholdsvis KU, AU og 
AAU. Kurven viser en stabil tendens i tallene for AAU. På landsplan er der et fald i ansøgere, primært grundet et 
fortsat fald på KU. 
 
WR forespørger til adgangsprøverne mht. de nye adgangsprøver, har det givet nogen resultater at indføre en 
anden form for adgangsprøve?  
MWH oplyser at flere ansøgere har benyttet muligheden for at anvende de nye former for prøven både på Almen 
og Poplyd. Det betegnes som værende en succes i forbindelse med adgangsprøverne. 

 
5. Status efterårets planlægning Musik v/MWH 

MWH oplyser, at Anders Eskildsen er ansat i en stilling på fuld tid som videnskabelig assistent.  
Ligeledes er Peter Just Rasmussen ansat som videnskabelig assistent i en stilling på halv tid, dog uden 
forskningstid. 
Det er positivt, at der er styr på bemandingen og det forventes at blive et fint samarbejde, som studienævnet ser 
frem til. 
 
Skema for efteråret 2019 er klar til offentliggørelse, hvilket sker i løbet af uge 34. 
 

6. Behandling af kursusbeskrivelser for E19 v/MWH og PT 
Der mangler stadig enkelte kursusbeskrivelser ifølge aftale med de enkelte undervisere. 
 
Kursusbeskrivelserne blev gennemgået og forhåndsgodkendte. 
Der er enkelte korrektioner, hvor MWH og PT kontakter den enkelte underviser for ændringer. 
 
 



7. Revision af studieordninger v/MWH 
PBL progression skal indeholdes i alle studieordninger fra sommeren 2020. 
MWH er i gang med arbejdet, der er deadline for ændringer medio oktober 2019. 
 
MWH kunne konstatere, at der allerede er beskrevet PBL progression i de nuværende studieordninger. På den 
baggrund har arbejdet primært bestået i at tydeliggøre beskrivelserne. 
PBL progression er umiddelbart mest relevant for projektmoduler eller moduler, hvor der udbydes vejledning, dog 
kan dette også beskrives i flere andre kurser. 
 
Foreløbige forslag blev forelagt studienævnet. 
Studienævnet drøftede forslag til ændringer herunder indholdet i de enkelte semestre, krav til indhold samt 
forventningerne til studerende. Input er noteret og indarbejdes i de endelige ændringer. 
Der er tilslutning til ændringerne.  
 
Det blev besluttet, at MWH, THA og FVØ fortsætter arbejdet med revision af studieordningerne. Der fremlægges 
et udkast på næste møde i studienævnet. 
 
 

8. Drøftelse af mulig sammenlægning af studienævn v/MWH 
Instituttet har bedt studienævnet drøfte, hvorvidt det er muligt og hensigtsmæssigt at sammenlægge studienævn 
på instituttet. 
Det er en drøftelse vedrørende Studienævn for Musik, Studienævn for Musikterapi og Studienævn for ArT and 
Technology. 
 
Det er en drøftelse på baggrund af blandt andet arbejdsbelastning i mængden af administrative opgaver i hvert 
nævn og størrelsen af de enkelte studienævn. 
 
TN supplerer, at i et studienævn bestående af flere uddannelser, vil der typisk være nedsat faggrupper indenfor 
de enkelte uddannelser. 
 
Der udtrykkes skepsis for en sammenlægning, hvor det kan blive for omfangsrigt. Det frygtes, at der kan 
forekomme prioriteringer, hvor de enkelte uddannelsers behov, ønsker m.m. ikke betragtes som i dag. 
 
Der udtrykkes også, at der sikkert vil kunne findes flere områder, hvor en sammenlægning også har fordele. 
Desværre var der dog ikke umiddelbart nogle konkrete områder, som kunne nævnes for nuværende. 

 
Det foreslås, at der evt. kunne etableres nogle årlige fællesmøder som en start. Det kunne give erfaring i, hvilke 
fordele og ulemper en sammenlægning indebærer. 
 
MWH kan se nogle fordele i at lette den administrative byrde for studienævnsformændene – særlig administrative 
opgaver oppefra. Samtidig kan der muligvis være fordele for studerende i etablering af samlæsning, aktiviteter 
m.m. 
Omvendt vil der være en periode, hvor den studienævnsformand, som skal varetage opgaven, naturligvis ikke har 
den fornødne kendskab til de enkelte studier. 
 
Punktet har ligeledes været drøftet på Musiks lærermøde. 
Her var der f.eks. bekymring for, at konsekvensen af en sammenlægning kan indebære flere møder, mere 
administrativt arbejde for den enkelte underviser, spredning af studerende m.m. 
Der er ligeledes bekymring for den faglige relevans og vil der overhovedet være en beslutningskompetence i en 
faggruppe kontra studienævn? 
En anden bekymring er, hvorvidt et stort og sammenlagt studienævn har interesse for studerende og deres 
deltagelse?  
Konklusionen på lærermødet var, at der ikke er tilslutning til idéen om at sammenlægge studienævn.  

  
TN noterer sig kommentarerne og vil ikke drage konklusioner for nuværende. Dialogen vedrørende en 
sammenlægning vil fortsætte, det kan også være i andre konstellationer.  
Der ses en mulig faglighed og samarbejde med ArT and Technology. 
 

9. Nyt fra studieledelsen ved instituttet v/WR 
Flytninger har fyldt en del for instituttet i de seneste måneder. 
 
Dimissionsfest afvikles for KDM og Musik d. 29. august 2019.  
 



 
10. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 

 
• CensorIT indføres i forbindelse med vintereksamen 2019/2020.  

Censorformandskabet har besluttet at CensorIT tages i brug, i den forbindelse har MWH og 
CRC deltaget i møde med censorformand og projektleder fra AU. 
Der er forventning til, at systemet vil fungere fint. Dog er der altid ubekendte faktorer i 
forbindelse med ibrugtagning. 
 

• Studiemiljø  
Opdatering af lounge inkl. møbler er nu prioriteret på listen med en prioritet 1 - forventes 
efteråret 2019. Det ser lovende ud og vi ser frem til ændringerne. MWH takker THA for det 
ihærdige arbejde i denne forbindelse. 
 

• I oktober 2019 afvikler DR Videnskabsmødet her i Musikkens Hus, her kommer Musik 
videnskabsgruppe til at spille en rolle. 
 

• Barack Obama gæster Musikkens Hus ultimo september, det forventes at adgangen til huset 
skærpes betragteligt i forbindelse med besøget. Der informeres nærmere herom, så snart vi 
har yderligere information herom. 
 

11. Evt. 
Mathias Kolstrup (tidligere forsanger i Duné) og hustru Drew har tilbudt en gæsteforelæsning. Det er der stor 
opbakning til. FVØ formidler kontakt mellem Mathias Kolstrup og MWH. 
 
 
Næste møde d. 18. september 2019, i lokale 468. 
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