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Til stede:  
  
Martin Knakkergaard (MK)  
Peder Kaj Pedersen (PKP)  
Rasmus Otvald Jensen (ROJ)  
Mads Walther Hansen (MWH), observatør, post doc.  
Søren Pedersen (SP), studerende  
Bjørn Behr (BB), observatør, studenterstudievejleder 
Sara Scully (SS) observatør, studerende 
 
Gæster:  
Winnie Borup Ritterbusch (WBR), skolesekretær CAT-Skolen (referent) 
 
Fraværende med afbud:  
Connie Rørbæk Christophersen (CRC),   
Falk Heinrich (FH), studieleder CAT-Skolen  
 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Konstituering af studienævnet herunder udvidelse af studienævnet v/MK 

3. Status september prøver v/MK 

4. Planlægning af dato for aflevering af skriftlige arbejder, programliste aflevering v/ROJ (for CRC) 
5. Økonomi - timebudget for 2014 v/MK 
6. Fejl i prøvebeskrivelse BA Sidefag 2013, §16, Prøve 12:  Grundlæggende Indspilnings- og Lydstudieteknik 

v/MK 
7. Semesterbeskrivelser for alle kurser v/MK 
8. Evaluering v/WBR 
9. Ønske om fællesrum for studerende v/ROJ 
10. Meddelelser og forespørgsler 

x Tildelt dispensation for 4. semester studerende, som deltager i valgfag: 
Musikvidenskabeligt Emnestudium (samlæst med 2. semester) 
 

11. Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Konstituering af studienævnet herunder udvidelse af studienævnet v/MK 

Der er rettet henvendelse til HumFak vedr. udvidelse af studienævnet – der foreligger ikke endeligt svar 

fra Fakultetet. 

Studienævnet konstitueres som følger: 

VIP:  

Martin Knakkergaard (formand) 

Peder Kaj Pedersen  

Studerende: 

Rasmus Otvald Jensen (Næstformand) 

Søren Pedersen 

 

3. Status september prøver v/MK 

Det økonomiske incitament for septemberprøver falder bort, idet Ministeriet har rykket datoen for optælling 
frem til 1. september. Musikuddannelsen fastholder de studieordningsændringer, der er fremsendt i denne 
forbindelse.  

 

4. Planlægning af dato for aflevering af skriftlige arbejder, programliste aflevering v/ROJ (for CRC) 
Dato for aflevering af skriftlige arbejder fastsættes til 19. maj 

 
5. Økonomi - timebudget for 2014 v/MK 

Timeudmelding fra HumFak for 2014 er reduceret med 14%. 
Der er tildelt 500 timer fra CAT skolen.  
Det indebærer, at den aftalte plan for foråret fortsætter. I skoleregi skal der etableres samlæsning, hvor 
muligt. 

 
6. Fejl i prøvebeskrivelse BA Sidefag 2013, §16, Prøve 12:  Grundlæggende Indspilnings- og Lydstudieteknik 

v/MK 
Der er flere kurser, hvor der er forskellige prøveformer, selvom de er udbudt som samlæsning for flere 
semestre. 
Det drejer sig om Musikvidenskabeligt Emnestudium. 
Her er tale om: 
 
2. sem - BA 2013: Intern skriftlig og mundtlig prøve - 5 ECTS 
4. sem - BA 2011: Intern portefølje, intern (valgfag) - 5 ECTS 
6. sem - BA S 2013: Ekstern skriftlig og mundtlig prøve (sidefag) - 5 ECTS 
8. sem - KA 2013: Intern skriftlig og mundtlig prøve (valgfag) - 5 ECTS 
 
I år må prøverne foranstaltes separat – de studerende på 2. og 6. semester skal dermed vejledes til enten  
ikke at skrive med sidefagsstuderende eller ved gruppearbejde at aflevere 2 forskellige opgaver. 8. 
semester foregår som et vejledt forløb. 
 
Fremadrettet skal der ved studieordningsrevision ske ændring således at  2. semester projektprøve bliver 
eksternt bedømt.  
Om nødvendigt skal 3. semester projektprøven ændres til intern. 
 



 

 

Grundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik. 
Her er tale om: 
 
4. sem - BA 2011: Hjemmeopgave - AFLØSNING (valgfag) - 5 ECTS 
4. sem - BA 2013: Intern portefølje (valgfag) - 5 ECTS 
6. sem - BA S 2013: Hjemmeopgave, intern (sidefag) - 5 ECTS 
  
Det vedtages at 6. semester overgår til portefølje med øjeblikkelig virkning – dette meddeles HumFak i 
form af studieordningsændring. 

 
 

7. Semesterbeskrivelser for alle kurser v/MK 
 

Udfordringen omkring beskrivelser af semestre og moduler tages op af skolesekretæren og 
studienævnsformanden. 
Tekst tilgængelig i Moodle høstes derfra.  
 
MK kontakter på vegne af studienævnet de enkelte undervisere mht efterårets semesterbeskrivelser. 
Semesterbeskrivelserne skal godkendes af studienævnet inden undervisningen starter. 

 
8. Evaluering v/WBR 

x Opsamling på evalueringerne for forår 2013 

Opsamlingen er godkendt, dog er der 4 projektvejledninger, som gennemgås på mødet.  

Mulighed for tillægsspørgsmål i projektevalueringen: Hvornår tog vejleder første gang kontakt til 

gruppen/dig? 

Midtvejsseminar evt. med opponentgrupper genoptages. Forslag til dato: 2. april 2014 (MK) 

x De studerende bedes tjekke om de kan få adgang til studienævnets mappe: 
\\id.aau.dk\Studies\hum_Musik_SN (fra Mac: smb://id.aau.dk/Studies/hum_Musik_SN/), samtlige 

evalueringer placeres i denne mappe. 

x WBR præsenterer proces for evaluering efterår 2013 og forår 2014. 

 
9. Ønske om fællesrum for studerende v/ROJ 

 
Studienævnet understøtter de studerendes ønske om et lukket fællesrum. (Lounge) ROJ skriver en 

anmodning til Institutleder Mikael Vetner. 

 

10. Meddelelser og forespørgsler 

x Tildelt dispensation for 4. semester studerende, som deltager i valgfag: Musikvidenskabeligt 

Emnestudium (samlæst med 2. semester) 

x Justin Christensen er tiltrådt som Post Doc. 

x Ulrich Brandt er fratrådt sin PHD stilling 

x D. 3/4.i Musikkens Hus: Gæster vises rundt i Musiks lokaler og vises, hvordan man komponerer en 

melodi. ROJ er tovholder. SP og SS deltager.  

 
11. Evt. 

x Der  er  rettet  henvendelse  fra  Musikkens  Hus  omkring  deltagelse  i  ”Cand.  Grand  Prix”  for  de  
studerende på AAU, konservatoriet og seminariet. Oplægget er at hver institution selv afholder en 



 

 

indledende runde og at finalen derefter med 3-4 bands per institution afholdes af Musikkens Hus i 
Intimsalen. 
Datoen er lørdag den 15. november.  
MK er tovholder. 

 
x ROJ og andre har taget initiativ til at etablere en studenterforening, således at der kan søges tilskud til 

faglige og sociale aktiviteter. MK nævner at Studienævnet, Obel projektet og Fakultetet også kan 
søges. MK nævner, at der er indgået samarbejde med Konservatoriet omkring Masterclasses. 
 

x Laptop eksamen: Problematik i forhold til kompetence krav: at udarbejde og reflektere relevante 
notations- og repræsentationsformer til støtte for indstudering og udførelse.  Den studerende vejledes 
til at lave konceptbeskrivelse.  

x Forespørgsel  fra  Vita  Andersen  omkring  ”spillejob”  på  Aalborg  Bibliotekerne.  Studerende har meldt 
sig. 

x Der spørges, om der kan laves Karavane besøg på Gymnasierne . MK melder, at der ikke er 
finansiering hertil i 2014.  

 
 
 
  
 
 


