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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

Referat af studienævnsmøde 5/F17 for Musikterapi ONSDAG 21. juni 2017, kl. 09.00-11.30 

Lokale: Musikkens Hus, lok. 468, 4. sal 
 
 
Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Emil G.P. Eriksen (EGPE) 6. sem., Oda B. Dypvik (OBD) 8. sem., 

Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Amanda Fog-Møller Haar (AF-MH) 2. sem., Sidsel Villadsen (SV), 
10. sem., Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J) 8. sem., Winnie Ritterbusch (WR), 
Tom Nyvang (TN), Kirsten Christensen (KiC) 

 
Afbud: Mads Duevang Dahl (MDD) 4. sem., 
 
 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 5/F17 

2 Godkendelse af referat 4/F17 – 03.05.2017 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen…? 

2. Ledighedsstatistik (bilag) 

3. Lejermøde MH (bilag) 

5 PR konkurrence (bilag) 

6 Ønske om mere terapeutisk samtalelitteratur inden 6. semesters praktik, v. EGPE 

7 Etik ved brug af videokamera, v. EGPE 

8 Interterapi, modulbeskrivelse (bilag) 

9 Musikalsk ledelse 1, rettelser… (bilag) 

10 Valg (bilag) 

11 Praktik på uddannelsen 

12 Eventuelt 

 

 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 5/F17 

 Godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 4/F17 – 03.05.2017 

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

MT’s 1. sem. og M’s 9. sem. 

OBS: 

Pkt. stående på aktionslisten til efter se-
mesterevalueringen E17 

UH (MT) og 
Kristina (M) 

21.12.2016 

F2017 

Ongoing… 
Afventer 

evalueringen 
E17 

Afholdt møde, men ikke 
udarbejdet VF 

Samarbejde mellem UH 
(MT) og Kristina (M) 

UV-plan for E17 udar-
bejdet og skemalagt… 

 

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 

 

F17 

+ E17 

Info på MT’s hjemme-
side med links til infor-

mationer for ”Studietek-
nik” og infomøde på 

studiet i okt./nov. 

KiC til Susanne Togeby 
– NÅR info er klart… 

 

F17 Ophængning af billeder, 3. sal JA-I + MDD E17 KiC – forhørt Lars N, MH 

Må ophænge på den 
hvide væg – ikke bore i 

betonvæggene…! 

 

Ad 5/05.04.2017 Book en fælles dato E17 for MPACT-udd. 
– og fælles indhold/kompromis for dagen 

SLJ  

m.fl. 

E17 Fælles dato skemalæg-
ges i F18! 

 

Ad 6/05.04.2017 MB ”Vidr. MTT og TT”  tjek litteraturen i 
forhold til retorik undervisningen  

SLJ/NH E17   

Ad 7/05.04.2017 Oprette en side for færdige MT kandidater, 
på http://www.musikterapi.aau.dk/, med 
links til AAU Karrierecentret, Innovation, 
Business Aalborg mv. – én side = mange 
nyttige informationer. 

SLJ, JA-I E17 Aftale et møde… 

OBS: Besluttet fra HUM 
- at der skal udarbejdes 

et ”Faktaark”… 

 

Ad 6/21.06.2017 Terapeutisk samtaleteknik (i f.m. 6. seme-
sters praktik) 

Oplyse kilder til litteratur, når 5. sem. har 
praktikforberedelse med JØB 

SLJ, JA-I, 
JØB 

E17   

Ad 7/21.06.2017 Dokument med procedure for formatering 
af SD-kort = 100 % sletning af video opta-
gelser, praktik. 

EGPE E17   

Ad 10/21.06.2017 VALG 30.09.2017 – forhører semestrene 
om der er interesse for opstilling til valg for 
AAU’s styrende organer. 

AF-MH m.fl E17 Evt. forhører ved OP-
START, 04.09.2017 

 

 
  

http://www.musikterapi.aau.dk/
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Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. TN/WR 

Bestemt af HUM FAK, som en del af kvalitetssikringen, at der i semester evalueringen F17 skal indgå 
”Studiemiljø” spørgsmål som dækker det FYSISKE, PSYKISKE og ÆSTETISKE studiemiljø. Tidligere er 
denne ”Studiemiljø” evaluering udsendt af HUM FAK. 

Spørgsmålene nåede med i MT’s semesterevaluering F17 + at skolen har udsendt en fælles ”Studiemiljø 
evaluering F17 til MPACT uddannelserne. Vigtig at besvare! 

Master IT har insisteret på at få en fortrolighedserklæring og en sådan er nu udarbejdet. Denne erklæring 
vil evt. kunne anvendes af MPACT uddannelserne. Altid være OBS på at vi er underlagt de almindelige 
forvaltningsregler https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411  

2. Ledighedsstatistik (bilag) 

Musikterapi’s ledighed er lav og derfor ser godt ud – men hvis én kandidat fra 2017 ikke får arbejde i år, 
vil det svare til en ledighed på 20 %. 

Hvis midlerne til uddannelserne tænkes fordelt efter antal kandidater i arbejde – hvad det på sigt vil bety-
de, for uddannelserne, vides ikke. 

3. Lejermøde MH (bilag) 

Har været påtalt, at det er et generelt problem at komme som ”gæst” finde ind til AAU Musik/Musikterapi 
og når gæsten endelig inde, møder man en meget forvirrende skiltemarkering eller en manglende.  

Dette rådes nu bod på bl.a. med bedre skiltning udendørs bl.a. mod Nyhavnsgade, indendørs ved ud-
dannelsesindgangen vest og i/udenfor elevatorerne samt døren på +3 (indgang til øvre foyer/MT) og ele-
vatoren holdes åben i tidsrummet kl. 08.00-18.00. 

Ad 5 PR konkurrence (bilag) 

MT SN modtaget mange gode billeder/videofilm fra studerende - som viser det boglige, det musiske og 
det sociale + det æstetiske – takker for det.  

Med tilladelse fra de studerende, vil mange af billederne blive anvendt til fotofilm/PR på 
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/. SN stemte om det bedste billede og 2. seme-
sters ”Madpakkebilledet” fik flest stemmer. Billedet har et flot MH i baggrunden og glade studerende med 
”flade” normale madpakker i forgrunden  

Ad 6 Ønske om mere terapeutisk samtalelitteratur inden 6. semesters praktik, v. EGPE 

EGPE efterlyser mere fokus på samtaleteknik før 6. semester praktikken, i det pensum i samtaleteknik er 
begrænset på BA-delen. EGPE foreslår derfor at litteratur vedr. samtaleteknik indgår som en fast del af 
litteraturlisten. 

SLJ – Det er ikke et ”mål eller krav” i flg. studieordningen, men absolut relevant i en mere krævende prak-
tik, hvor der indgår samtaler. Praktikken er at ”prøve af” for den studerende og man kan bede sin supervi-
sor tjekke éns samtaleteknik på videooptagelserne – og give feedback. 

TN – I praktikken afprøves den tidligere/tillagte læring, i det man kan/ved jo ikke det hele – og denne af-
prøvning giver nyt brændstof til læring og videreudvikling.  

Ad 7 Etik ved brug af videokamera, v. EGPE  

 EGPE har talt med Medialab vedr. 100 % sletning af videomateriale på SD-kort. 

 I forbindelse med videooptagelser i praktikken – skal de studerende være OBS på at alt personfølsomt 
videomateriale slettes100 % på SD-kortet og en 100 % sletning kræver at SD-kortet formateres. Hvis SD-
kortet ikke formateres kan videomaterialet gendannes! 

 EGPE udarbejder et dokument med procedure for formateringen af SD-kortet = 100 % sletning. Doku-
ment/procedure kunne evt. indgå i 2. og 6. semesters praktik info på hjemmesiden… 

  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/
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Ad 8 Interterapi, modulbeskrivelse (bilag) 

 På baggrund af Interterapi eksamen S17 er der et par punkter som skal fremstå mere klart i modulbeskri-
velsen derfor foreslået tilføjelser under afsnittet ”Prøvens form og indhold”. 

 Tilføjelser godkendt og modulbeskrivelsen er opdateret (uge 26). 

Ad 9 Musikalsk ledelse 1, rettelser… (bilag) 

 Rettelser godkendt og modulbeskrivelsen er opdateret (uge 26). 

Ad 10 Valg (bilag) 

 Meddelelse vedr. valg af de styrende organer på AAU. Årets valg udskrives 30. september 2017 og om-
fatter studerendes valg til bestyrelsen, akademisk råd, institutråd, ph.d.-udvalg og studienævn. 

 Valg for studerende hvert år – valg for VIP hvert fjerde år. For MT SN studerende er EGPE på valg og 
AF-MH stiller op samt forhører på semestrene om interesse for opstilling. 

 Godkendt af MT SN at OBD og EGPE bytter roller i E17– således at EGPE overtager SN-
næstformandsposten og OBD er studenterrepræsentant. Information om ændringen mailes til HUM FAK. 

Ad 11 Praktik på uddannelsen 

SLJ har modtaget en henvendelse vedr. et ønske om at komme i praktik på uddannelsen og ikke praktik 
som i ”Studiepraktik” – men at indgå i undervisningen/dagligdagen på uddannelsen. SLJ ønsker SN’s 
holdning til denne form for praktik.  

Alle i SN er enige om at ”Studiepraktik” er den eneste praktik som kan tilbydes på uddannelsen. 

Ad12 Eventuelt 

DSM-J opdaterer ” Information om optagelse og adgangsprøve…” – KiC mailer word fil, done. 

SLJ – Der indkaldes ikke til SN-møde i august, bl.a. fordi der ofte er lavt fremmøde. Hvis der er korte 
deadlines, som SN skal ind over, sendes der mails ud til kommentering… 

 

God sommer og på gensyn i september 2017. 

 

 

MT SN-mødekalender E2017 – Musikkens Hus, lokale 468, 4. sal. 

Møde 1, uge 36 Onsdag 6. september, kl. 09.00-11.30 

Møde 2, uge 10 TIRSDAG 10. oktober, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 14 Onsdag 8. november, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 18 Onsdag 6. december, kl. 09.00-11.30 


