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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

Referat af studienævnsmøde 2/F17 for Musikterapi ONSDAG 8. marts 2017, kl. 09.00-11.30 

Lokale: Musikkens Hus, lok. 468, 4. sal 
 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Mads Duevang Dahl (MDD), Emil G.P. Eriksen (EGPE), Jens An-
derson-Ingstrup (JA-I), Kirsten Christensen (KiC) 

Afbud: Winnie Ritterbusch (WR), Oda B. Dypvik (OBD), Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J), Amanda 
Fog-Møller Haar (AF-MH), 

 
 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 2/F17 

2 Godkendelse af referat 1/F17 – 08.02.2017 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen…? 

2. Begrænsning for dobbelt uddannelse (bilag) 

3. Ny CopyDan aftale (bilag) 

4. Robusthed (bilag) 

5. Nye adgangsbekendtgørelser (bilag) 

5 Censorudvalgsrapport (bilag – se primært udvalgets anbefalinger) 

6 SN indstilling af ny studieleder for skolen 

7 Revideret eksamensordning og placering af specialer (bilag) 

8 Brug af musik i praktik 

9 PR video 

10 Læreterapirapport v. MDD 

11 Ansøgninger… 

 Transportgodtgørelse, overslag – 2. sem. praktik F17 

12 Eventuelt 

 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 2/F17 

 Godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 1/F17 – 08.02.2017 

 Godkendt. 
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Ad 3  Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovholder Opfølgning 

SN-dato 

Bemærkninger 

 

DONE 

Ad 9/04.03.2015 Kandidatdag, udbygget til temadag – en 
diskussion for team MT 

Team MT --- On going…  

Ad 5/09.12.2015 

 

Opfølgning  

Ad 8/05.04.2016 

SEF undersøger om ”bio-data” skal an-
meldes Datatilsynet, når det er studerende 
der har indhentet data? 

 

BIO DATA forslag er endnu ikke indsendt, 
strandet hos HS, opfølgning ASAP af NS! 

 

 

 

 

 

SLJ sender bilag + samtykke skabeloner til 
NS. NS videresender til ”Videnskabsetisk 
komité” for at få et svar på ”How to do”. 

SLJ – der er indsendt et konkret eksempel 
vedr. ovenstående, uge 9/2017…afventer 
svar! 

NS 

 

 

NS 

 

F16 

 

 

12.10.2016 

 

15.11.2016 

21.12.2016 

 

 

 

 

 

 

F2017 

1/F16 – SEF afventer  

tilbagemelding vedr. 
retningslinjer fra FAK 

ER nu videresendt af 
HS, uge 40/41 2016 

Afventer svar fra HS!  

SLJ rykket HS for svar. 
HS mente det var NS’ 
opgave – og nu har NS 
sendt brev til VEK… 

Intet nyt/Opfølgning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 9/12.10.2016 Beskrive VF (KA), musikpskykologi Musik 
– møde med Mads Walther (musik) 

MT’s 1. sem. og M’s 7. sem. 

UH (MT) og 
Kristina (M) 

21.12.2016 

F2017 

Afholdt møde, men ikke 
udarbejdet VF 

Samarbejde mellem UH 
(MT) og Kristina (M) 

 

Ad 5/08.02.2017 SN studentermedlemmer ansvar for det 
sociale på ”tværs” af semestre + uddan-
nelser i Mus Hus på sigt… 

SN  

Studerende 

08.03.2017  DONE 

Ad 8/08.02.2017 PR mm. – MDD fotograferer diverse loka-
ler til hjemmesiden + en konkurrence på 
små PR videoer til MT 

Ta’r pkt. op på STOMØDET 19. april 2017 

SN  

Studerende 
+ SLJ 

08.03.2017 

F2017 

Små 30 sek. mobilltele-
fon optagelser… 

Afsluttet for nu…pga. 
ingen PR materiale… 

 

Ad 12/08.02.2017 Timepris ”Musikambulancen”, tjek af udstyr MDD/SLJ F2017 Et OK fra Instituttet DONE 

Ad 4.3/08.03.2017 Studieteknik ”undervisning/info” til 1. se-
mester, ”Hvor findes teknikkerne…”  

En opgave for studenterstudievejleder og 
tutorer i velkomstfasen (ABC tilføjelse) 

DSM-J 

+ ?? 

F2017 Links ???  

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen… 

Falk Heinrich (FH) stopper som studieleder på ”CAT-skolen” 31.03.2017 – FH skal være Vidensgruppele-

der og en ny studieleder skal indstilles – se pkt. 6 

2. Begrænsning for dobbelt uddannelse (bilag) 

Aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse, som blev indgået 10. nov. 2016, betød at det kun var mu-
ligt at gennemføre én statsfinansieret videregående uddannelse på samme eller lavere niveau 

Denne politiske aftale er nu ændret således, at man kan læse videre på en ny uddannelse på samme el-
ler lavere niveau, seks år efter afslutningen af den første uddannelse. 

Oversigt over undtagne uddannelser kan i øvrigt ses her: http://ufm.dk/uddannelse-og-
institutioner/indsatsomrader/begransning-af-dobbeltuddannelse/filer/faktaark-iii-uddannelser-der-er-
undtaget-gaeldende-for-optaget-i-2017-og-2018.pdf        

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/begransning-af-dobbeltuddannelse/filer/faktaark-iii-uddannelser-der-er-undtaget-gaeldende-for-optaget-i-2017-og-2018.pdf
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/begransning-af-dobbeltuddannelse/filer/faktaark-iii-uddannelser-der-er-undtaget-gaeldende-for-optaget-i-2017-og-2018.pdf
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/begransning-af-dobbeltuddannelse/filer/faktaark-iii-uddannelser-der-er-undtaget-gaeldende-for-optaget-i-2017-og-2018.pdf
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3. Ny CopyDan aftale (bilag) 

Universiteterne og CopyDan Tekst & Node har fra 1. januar 2017 indgået ny aftale om kopiering. Den ny 
aftale er blevet nemmere at administrere, bl.a. med hensyn til begrænsningsregler og digital kopiering. Nu 
må der kopieres 20 % dog max 50 sider uanset om der er tale om analog eller digital kopiering og uanset 
hvor gammelt materialet er. Aftalen med universiteterne mv. findes på www.kopitilundervisning.dk  

MDD foreslog at 1. semester fik undervisning/info i ”Studieteknik” ved studiestart, se aktionslisten. For at 
dele information lovligt og i en lukket gruppe kan MAHARA anvendes https://www.mahara.aau.dk/ 

4. Robusthed (bilag) 

Som del af AAU/rektors strategi vurderes uddannelsernes ”robusthed” til at imødekomme aftagere – ud-
dannes de studerende til at opfylde de nuværende og fremtidige behov, færdigheder og kompetencer. 
Processen foregår i tre faser. Fase to analyseres efter seneste selvevalueringsrapport på uddannelsen. 

MT er en lille unique uddannelse og forholdsvis dyr. MT har et stort fokus på aftagernes behov og under-
søgelsen viser at kandidaterne anvender de tillærte fagligheder/kompetencer i deres ansættelser. 

5. Nye adgangsbekendtgørelser (bilag) 

En afsluttet BA retskrav på optag på KA samme år – Dispensation for visse KA-optag, hvor der nu tages 
udgangspunkt i tidspunktet for ansøgerens optagelse på BA. Har til formål, at de studerende som er om-
fattet af bestemmelsen, ikke mister deres ret til optag på KA – selvom de studerende er forsinket (pga. 
sygdom, barsel m.v.).  

OBS på, at der ofte er dimensionering på KA-optag (MT max. 15 KA optag) – hvis der er flere end 15 KA-
ansøgere, skal en faglig bedømmer på og som faglig bedømmer har man adgang til at se alle de ind-
skrivningsansøgninger der er sendt til faglig vurdering  

Ad 5 Censorudvalgsrapport (bilag) 

Orientering om censorudvalgets rapport og censorudvalgets anbefalinger diskuteret. 

Der er mange gode betragtninger, og Studienævnet for Musikterapi er enig i, at censorsystemet skal be-
vares men også bør udvikle sig for at følge med uddannelsernes udvikling herunder at lade evaluering af 
intern censur indgå som led i kvalitetssikringsprocesser og sørge for løbende kompetenceudvikling af 
censorer. Men selvom det giver god mening at samarbejde mere med uddannelserne særligt omkring 
prøver og nye prøveformer, så er det vigtigt at pointere at, et eksternt censorkorps stadig bør styres, fi-
nansieres og lønnes af andre organer end studienævnene og uddannelserne selv. Der er for stor risiko 
for interessekonflikt, hvis uddannelserne/studienævnene bliver arbejdsgiver for censorformand og cen-
sorkorps. I forlængelse af dette må uddannelsesbesparelser ikke kunne påvirke, hvor mange ressourcer 
der vælges at bruge på ekstern censur. Kun at have krav om 2 eksternt bedømte eksaminer er for lidt. 
Der er megen læring for de studerende i at blive bedømt af udefrakommende fagpersoner, der ikke (på 
noget tidspunkt) har fulgt dem i undervisning og projektfaserne, hvilket kan være en udfordring at sikre 
særligt i de små fagmiljøer 

Ad 6 SN indstilling af ny studieleder for skolen  

Tom Nyvang (TN)har meldt sig som ny studieleder på ”CAT/MPACT-skolen”. Beslutningen på MT SN-
mødet, at Tom Nyvang indstilles. 

Ad 7 Revideret eksamensordning (bilag) 

 Ændringer – Den studerende skal selv foretage tilmelding af 2. og 3. prøveforsøg og reekamener skal 
være afsluttet senest ved udgangen af februar og august. For yderligere info, se nedenstående links. 

 http://www.fak.hum.aau.dk/uddannelse/eksamensordning-specialeregler/ 
http://www.fhs.aau.dk/studieteam/faq/  

 KA speciale afleveringen, pt. 31. maj kan, i tilfælde af velbegrundede og faglige argumenter, udskydes til 
senere aflevering, uden brug af et prøveforsøg og ny synopsis…dog skal eksamen være afsluttet senest 
ultimo august.   

http://www.kopitilundervisning.dk/
https://www.mahara.aau.dk/
http://www.fak.hum.aau.dk/uddannelse/eksamensordning-specialeregler/
http://www.fhs.aau.dk/studieteam/faq/
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Ad 8 Brug af musik i praktik 

Musik må gerne afspilles i sammenhæng med praktik – i det der er tale om en læringssituation, selvom 

praktikken ikke fysisk foregår på universitetet. Musik afspillet i f. m. projekt er OK, kan argumenteres som 

en del af undervisningsforløbet.  

Hvis der planlægges at afholde en ”koncert” er det institutionens ansvar at undersøge ophavsretten. 

Praktikkoordinator informerer på 6. og 9. semesters praktikmøder om ”Brug af musik i praktik”.  

Informationer skal fremgå på 6. og 9. semesters retningslinjer for praktikforløbet 

http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/6semester/ og 

http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/9semester/  

Ad 9 PR video 

 Deadline 6. marts 2017 for indsendelse af PR forslag, men pga. for få indsendte forslag, afmeldes kon-
kurrencen midlertidigt og tages op igen på STORMØDET 19. april 2017 (uge 16), hvor de studerende 
melder ind på opgaven. 

 Væg udsmykning – hvor må MT hænge billeder mv.? Mail til Lars Nørgaard, MH er afsendt!  

 KA-billederne er selvskrevne til væggen overfor lok. 339, 3. sal. hvor der godt på hænges op. MDD, JA-I 
(SLJ) tjekker op på de ”gamle” billeder, evt. skal der søges midler hos Skolen til indkøb af nye billeder. 

Ad 10 Læreterapirapport v. MDD 

 I tilfælde af den anonyme ”Læreterapi, grp. terapi rapport, 3. sem.” ikke bestås, hvem er så medbedøm-
mer? Det må, af etiske årsager, ikke være en af de ”daglige” undervisere på uddannelsen! 

 SLJ foreslår, at en af de individuelle terapeuter, som har ”Læreterapi, indv. på 7. sem.”, kan indgå som 
medbedømmer, i det læreterapeuten ALDRIG har undervisning på uddannelsen og derfor ingen kend-
skab til den/de studerende.  

Ad 11 Ansøgninger  

 Transportgodtgørelse, overslag – 2. sem. praktik F17 

Fem studerende har søgt transporttilskud. To på Færøerne og en i Norge. Der ydes tilskud efter MT SN’s 
regler (26.08.2009), DKK 500,00 egenbetaling, derefter 1/3 til udbetaling – dog max. DKK 1.200,00. Det 
endelige beløb fremkommer når praktikken er slut (uge14/2017). 

Ad 12 Eventuelt 

 Fest på tværs for brugerne i Musikkens Hus – Tema for festen ” Grammy og Galla”, fredag 28. april 2017, 
Venligst reservér datoen og nærmere program for aftenen følger… 

 EGPE informerede – De studerende i Norge ”turnerer på institutioner” i f. m. deres uddannelse. Dette er 
ikke nemt at få flettet ind i den danske BA-SO. Men de studerende opfordres til selv, på eget initiativ, at 
opsøge/kontakte institutioner/efterskoler for at komme ud at spille…øve i Musikalsk ledelse 2. 

 

MT SN-mødekalender F2017 – Musikkens Hus, lokale 468, 4. sal. 

Møde 1, uge 5 Onsdag 8. februar, kl. 09.00-11.30 

Møde 2, uge 10 Onsdag 8. marts, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 14 Onsdag 5. april, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 18 Onsdag 3. maj, kl. 09.00-11.30 

Møde 5, uge 25 Onsdag 21. juni, kl. 09.00-11.30 

http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/6semester/
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/9semester/

