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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Fastsættelse af dato for projektaflevering v/CRC 

Dato fastsættes til d. 17. december 2014. 
 

3. Økonomi for efteråret/året 2014 herunder undervisning m.m. v/MK 

Budgettet for 2014 blev grundig revideret af studienævnet på ekstraordinært møde i forrige uge og 
endelig godkendt af dekanatet i torsdags. 
 
Der er besparelser på de fleste kurser, hvor der beskæres i kursusgange, hold og ugentlige timer. 
Besparelserne rammer bredt og berører både VIP og DVIP personale. 
I vores færdighedskurser er besparelsen 20%, det er påpeget overfor dekanatet, at studienævnet 
finder besparelsen bekymrende samt at nævnet forventer at undervisningen forøges til næste 
semester. 
 
Der er pt. ingen kendskab til budget for 2015 og dermed ingen tilkendegivelser i henhold til timernes 
fordeling i det kommende budgetår. 
 

 Udbud af kurset Videregående Satsteknik 1, efterår 2014 

Tore Mortensen varetager kurset Videregående Satsteknik 1 i efteråret. 
 

 Status skema/undervisere, efterår 2014 

Arbejdet med udarbejdelse af det endelige skema blev igangsat umiddelbart efter dekanatets 
godkendelse og skal være færdig inden semesterstart.  
MK har foretaget udmelding til undervisere vedr. efterårets budget og individuelle timetal. 
CRC er i gang med skemaernes tilrettelægning, udarbejdelse af individuelle skemaer, 
tilretning af Moodle samt book af lokaler. 
 
Planlægningen er generelt presset af tidsplanen. 

 

4. Status semesterbeskrivelser v/MK 

Alle undervisere skal have revideret semesterbeskrivelserne på baggrund af besparelserne, MK 
skriver til alle på vegne af studienævnet, hvor der udbedes revidering. 
Der gøres opmærksom på, at alle skal revidere uden det påvirker pensum, indhold m.m. som er 
beskrevet i studieordningen. 
Semesterbeskrivelser bedes uploadet i Moodle. 
Studienævnet gennemgår de reviderede beskrivelser på et ekstraordinært møde og samler disse i 
semesterhåndbøger. 
 



5. Valgdata v/MK 

Studienævnet har tidligere fravalgt en høring ifm. evt. udvidelse af studienævnet. 
 
Anne Kielgast Andersen, Valgsekretariatet, har kontaktet studienævnet ang. evt. udvidelse til 6 
medlemmer. 
Skal studienævnet udvides, skal både VIP og studerende på valg med henblik på tiltrædelse pr. 
februar 2015. 
Studerende har ordinært valg i efteråret 2014 med henblik på tiltrædelse pr. februar 2015. 
Studienævnet ønsker ikke en udvidelse til 6 personer, men fastholder den nuværende 
sammensætning på 4 personer. 
PKP har ønsket at udtræde af studienævnet pr. september 2014. 
Et enigt studienævn indstiller til at MWH indtræder som ny VIP repræsentant. 
MK meddeler studienævnets beslutning til Valgsekretariatet. 
 

6. Aftagerpanelmøde efterår 2014 v/MK  

MK foreslår mødedato d. 20. november 2014. MK kontakter aftagerpanelet. 
 

7. Masteruddannelse v/MK  

Der har i flere sammenhænge været udtalt behov for en masteruddannelse indenfor lydproduktion og 
musikteknologi, bl.a. har aftagerpanelet påpeget, at der fra flere sider udtales et ønske om en sådan 
uddannelse. 
Studienævnet bakker enstemmigt op om et sådant tiltag og imødeser de muligheder, som 
masteruddannelsen kunne bringe. 
 
Der er dog usikkerhed om, hvornår en masteruddannelse kan blive udbudt. 
 
CAT-skolen og MK arbejder videre med forslaget.  
 

8. Status optagelsesprøver kvote 1 v/MK 

Der var indkaldt 24 ansøgere til optagelsesprøver i august.  
Heraf var der 3 udeblevne, 6 bestod prøven til Almen, 11 bestod prøven til Poplyd. 
 
Det mulige optag for 2014 bliver i alt 28 studerende fordelt på 11 på Almen og 17 på Poplyd. 
Dog skal de studerende først takke ja til pladsen, så tallene kan blive ændret. 
 
MWH påpeger, at de store optag på Populærmusik og Lydproduktion giver udfordringer mht. lokaler fx 
lydstudierne. Her skal studienævnet/uddannelsen tænke kreativt for at alle kan deltage aktivt i 
undervisningen. 

 

9. Kvalitetssikring herunder semesterevaluering v/WBR 

Der er generelt et krav om øget fokus på kvalitetssikring ifm. den kommende institutionsakkreditering. 
 



Studienævnet har dog allerede rettet fokus på semesterbeskrivelser, og det næste skridt indenfor 
kvalitetssikring er derfor afviklingen af semesterevalueringen. 
 
Studienævnet aftalte, at der på næste møde nedsættes udvalg til gennemgang af 
semesterevalueringen, således der præsenteres forarbejdet data og materiale til udarbejdelse af den 
endelige rapport. 
 
Evaluering af færdighedsundervisning varetages elektronisk, der udsendes mail til alle studerende 
medio november. 
Procedurebeskrivelsen ændres iht. ovenstående. 
 
Studienævnet vedtog at gennemføre midtvejsevaluering igen i efteråret, da dette tidligere har givet 
positiv respons.  
Igangsættes i anden uge af november, der afvikles et møde på ca. 3 timer. Ansvarlig: MK/CRC 
 
Af øvrige procedurer bemærkes det, at studienævnet allerede har behandlet oversigt af frafaldstruede 
og indkaldt/afviklet samtaler. 
 

10. Musikkens Hus - status på ombygning og støj v/MK 

Lydstudier og ensemblerum er ombygget i løbet af sommeren. Umiddelbart vides det ikke hvorvidt 
problemerne er afhjulpet. Men det forlyder fra flere sider, at der er en fornemmelse af at det er 
væsentlig forbedret. 
Der mangler dog flere linjer fra lydstudiet, det er muligvis for AAU’s regning, det vides ikke for 
nuværende. 
 
Der er behov for projektor i Computerlab. 
 
Transmissionsstøj i ventilationssystemet er stadig ikke udbedret. Det forlyder, at der verserer en 
voldgiftssag, hvorfor der kan forventes lang udbedringstid. 
Støjen er stadig generende især på kontorgangen men også fra selve undervisningslokalerne. 

 

11. Meddelelser og forespørgsler 

 Studerende har modtaget merit for 1. studieår på Almen og ønsker overførsel til 
Populærmusik og Lydproduktion. Studienævnet har godkendt denne ansøgning, der sendes 
svar til ansøger.  
 

 Ansøgning fra studerende om at skifte til Almen studieretning, MK afvikler samtale med 
ansøger. 
 

 Studerende skriver speciale sammen med studerende på Idræt, det er vanskeligt, da der i 
studieordningen er anført, at specialet skal bedømmes på det centrale fag. 
MK har haft dialog og rådgivet studerende. 
 

 Studerende har forhørt sig om at påbegynde specialeskrivning allerede nu selvom det først er 
planlagt til foråret. Studienævnet finder ikke at dette kan give anledning til problemer. 



 

12. Evt. 

Mødedatoer for efteråret 2014: 
 
10. september 2014 kl. 12.30-14.30 
22. oktober 2014 kl.  10.00-12.00 
12. november 2014 kl. 10.00-12.00 
18. december 2014 kl. 10.00-12.00 
 
 
Studienævnet mødes igen d. 10.09.2014. 

 

 

  



AKTIONSLISTE 2014  
 

Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført 

Årshjul for uddannelsen mk og crc  

Der udarbejdes 

forslag til 

præsentation for 

sn 

   

Kvalitetssikring i form af nye 

evalueringsskemaer 
wbr/mk/crc 

Behandling i 

gang, fortsættes 

i 2014 

8/13   

September prøve indføres - 

ændringer i studieordning 
mk 

Behandling i 
gang, fortsættes 

i 2014 
9/13  

Velkomstarrangement/ 

møde med aftagerpanel 
mk 

Behandling i 
gang, fortsættes 

i 2014 
9/13   

Ansøgning om ny vejleder 

samt timer ifm. 3. 

semesterprojekt 

mk/crc 
Igangværende 

proces 
01/14   

Information til Fakultetet vedr. 

udvidelse af studienævnet 

med yderligere 2 personer 

mk 
Igangværende 

proces 
01/14   

Information til undervisere 

vedr. indførelse af elektronisk 

aflevering af porteføljer via 

Moodle 

mk 
Igangværende 

proces 
01/14   

Dimittendundersøgelsen og 

studiespecifikke spørgsmål - 

tjek mht. studiespecifikke 

spørgsmål i undersøgelsen 

wbr wbr undersøger  03/14   

Evaluering forår 2014 - 

skemaer, mailadresser 

klargøres 

wbr/ss/crc  03/14   

Ansøgninger om tilvalgsfag på 

KU 
mk/crc 

er behandlet, 
svar er sendt til 

ansøgere 

03/14   

Ansøgning om tilvalgsfag på 

AU 
mk/crc 

er behandlet, 
svar er sendt til 

ansøger 

03/14   

Ansøgning om skift af 

underviser i Performancefag 
mk/crc 

er behandlet, 
svar er sendt til 

ansøger 

03/14  

Finansiering af evt. 

sommerskole 
mk 

Under 
behandling 

04/14  



Opgave Tovholder Bemærkninger 
SN 

Møde 
Deadline Udført

Forslag vedr. ændring af 

kurserne PBL og 

Musikhistorisk oversigt 

mk  04/14  

Model for aflønning af 

porteføljer 
mk  04/14  

Undersøge hvorvidt omprøver 

kan afvikles indenfor 

eksamenstermin inkl. 

reeksamen (ifm. 

fremdriftsreformen) 

mk 
Under 

behandling 
04/14  

Information vedr. evaluering til 

alle undervisere ifm. 

semesterbrev 

mk  04/14 01/09 

Evt. timer ifm. SAM projekt mk/pkp 
Under 

behandling 
04/14  

Lydproblemer i Musikkens 

Hus 

mk/Teknisk 

Forvaltning 
Under 

behandling 
04/14  

 

Ansøgning om at følge kurser 

på Spansk samtidig med KA 

7. semester 

 

crc 
Svar er sendt til 

ansøger  
06/14  

Skift fra Almen til Poplyd og 

omvendt efter 1. studieår 
mk/pkp 

Under 
behandling 

06/14  

AAU’s lokaler benyttes af 

DJM’s studerende 
mk 

Under 
behandling - 

møde med DJM  

06/14  

Ny hjemmeside for Musik 

uddannelsen, tilretninger  
crc/mk/roj 

Under 
behandling  

06/14  

Møde vedr. 

semesterbeskrivelser 
mk primo august 06/14  

 

Tilbagemeldingsskema til 

sekretariatet udarbejdes til 

eksaminatorer vedr. portefølje 

eksamen 

 

crc/roj  06/14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beskrivelse/vejledning i 

klargøring af Moodle til 

eksamensaflevering af 

opgaver 

 

 

 

mk 

 

 

06/14 

 

Nedsættelse af udvalg til 

gennemgang af 

semesterevaluering 

 

SN  07/14 
Møde 

08/14 


 

Ændring af 

procedurebeskrivelse for 

evaluering ifm. 

færdighedsundervisning 

 

wbr/crc  07/14  

 

Udsendelse af elektronisk 

evaluering af 

færdighedsundervisning 

 

wbr/crc  07/14 

Ultimo 

oktober 

2014 



Midtvejsevaluering  mk/crc 
Skal afvikles 
anden uge i 
november 

07/14  

Ansøgning fra studerende 

vedr. skift af hovedinstrument 

ifm. start på 

kandidatuddannelsen 

crc 
er behandlet, 

svar er sendt til 
ansøger 

07/14  

 

Ansøgning om at skrive 

speciale i gruppe med 

studerende fra Idræt 

 

mk 
er behandlet, 

svar er sendt til 
ansøger 

07/14  

 

Henvendelse fra studerende 

om at skifte fra Almen til 

Poplyd med start på 2. 

semester 2015 

 

mk 
under 

behandling 
07/14  

 

Ansøgning fra studerende om 

at påbegynde 

specialeskrivning i kommende 

semester  

 

mk/crc 
Svar sendes til 

ansøger 
07/14  

 
For referat: Connie Christophersen 



 

 

 


