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Referat 
 

 
1. Fællessang 

”Det er hvidt herude” blev sunget. 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
MWH har enkelte informationer vedrørende punkt 6 Meddelelser og forespørgsler. 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 

3. Fastlæggelse af mødedato for februar 2020 v/CRC og MWH 
Onsdag d. 5. februar 2020 kl. 12.30-14.30 er aftalt. 
 
Kalenderbooking sendes snarest til det nye nævns deltagere. 
 
Der er usikkerhed om, hvem der er deltagere i det nye nævn. Det aftales, at der udpeges repræsentanter blandt 
studerende på næste møde.  
FVØ oplyser, at hun fortsat ønsker at repræsentere studerende i nævnet. 
DLLT tilkendegiver ligeledes, at han ønsker at repræsentere studerende i nævnet. 
 
THA ønsker at deltage med status af observatør. 
 

 
4. Behandling af semesterbeskrivelser/kursusbeskrivelser v/MWH og PT 

Kursusbeskrivelserne blev behandlet, der tages kontakt til enkelte undervisere for mindre korrektioner. 
 
PT udarbejder opsamling af kommentarer. 
 
Kursusbeskrivelser med korrektioner behandles på næste møde i februar. 
 
Generelt er det nogle fagligt stærke og gode kursusbeskrivelser, som studienævnet finder meget tilfredsstillende. 
 
 

5. Nyt fra studieledelsen ved instituttet v/WBR 
WR har hilsen fra TN, han oplyser at der kommer en plan for studienævnets fremtidige struktur, denne er blot 
ikke helt klar endnu. 
MWH har svaret TN, at han håber at undervisere og studienævn tages med på råd, TN er ikke afvisende overfor 
dette. 
 
Der er stillet krav fra Strategi og Kvalitet vedr. faste spørgsmål ifm. evaluering af studiemiljø. 
Der skal desuden skemalægges tid til at foretage evaluering. 
Spørgeskemaet sendes digitalt forud den skemalagte tid til evalueringen. 
Hvorledes den skemalagte tid skal afvikles i praksis vides pt. ikke. Det forventes, at der modtages yderligere 
information herom. 
 
Der er indført både minimums- og maksimumgrænser for konfrontationstimetallet på de enkelte uddannelser.  
 
Studieordninger for 2020 med PBL korrektioner og øvrige rettelser er blevet godkendt hos Uddannelsesjura samt 
prodekanen.  
Ifm. de nye studieordninger er der ikke længere mulighed for, at det enkelte studienævn vurderer og evt. giver 
merit for valgfag læst ved anden uddannelse eller institution.  
Dette skal fremadrettet varetages af prodekan.  
Der er i stedet lagt op til at mulige valgfag for den enkelte uddannelse skal fremgå af de enkelte studieordninger. 
 
Dette har medført mange henvendelser og spørgsmål, der er derfor igangsat planlægning af møde med 
Uddannelsesjura, hvor alle studienævn og administration indbydes. Dato er dog ikke fastsat, men dette forventes 
afviklet i løbet af februar måned. 
 



6. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 
 

• Tompladsansøgning 
Studienævnet har modtaget en ansøgning om tomplads. Der undersøges pt. hvorvidt dette er 
muligt, da der er særlige forhold ifm. ansøgningen. Der er på den baggrund rettet henvendelse til 
EVU-kontoret, vi afventer svar derfra. 
Behandlingen af ansøgning afventer ovenstående tilbagemelding.  
 
 

• Status på lounge 
Der er modtaget nye møbler, men der er stadig mangler i form af levering af puf og borde samt 
opsætning af lamper. 
Der er pt. ingen tidshorisont for modtagelse af de manglende møbler. 
 

• Oprydning i lokalerne 
Rummændene har foretaget en grundig oprydning, således ældre og ikke anvendt udstyr er 
fjernet. Der er ligeledes indkøbt diverse nyt udstyr. 
Det forsøges fremadrettet, at der laves ordninger for at holde lokalerne ryddelige, således 
lokalerne er brugbare ved ankomst. 
Det er dog en kendt problemstilling mht. oprydning, men endnu et forsøg sættes i værk. 
 

• Skemaplanlægning Musikledelse 
Der er udfordringer mht. at få placeret skema for Musikledelse, da underviser desværre er meget 
optaget. Vi forsøger at finde en løsning, men det ser vanskeligt ud. 
Der er både udfordringer mht. lokaler og øvrige aktiviteter for de pågældende studerende. 
CRC undersøger de muligheder, som måtte være tilstede og koordinerer fremadrettet med MWH 
herom. 

 
7. Evt. 

Næste møde d. 5 februar 2020 kl. 12.30-14.30. 
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