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Referat af studienævnsmøde 2/F18 for Musikterapi mandag 12. marts 2018, kl. 09.00-11.30 

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

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Anne Uttrup Svendsen (AUS) 8. sem., 
Emil G.P. Eriksen (EGPE) 8. sem., Kirsten Christensen (KiC),  

Gæster:  

Afbud: Tom Nyvang (TN), Winnie Ritterbusch (WR), Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J) 9. sem., Mads 
Duevang Dahl (MDD) 6. sem., Amanda Fog-Møller Haar (AF-MH) 4. sem 

 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 2/F18 

2 Godkendelse af referat 1/F18 – 07.02.2018 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen…? 

2. Genindskrivelse (bilag) 

3. Skoledag 

5 Adgangsprøve for PROMUSA (bilag) 

6 MT VIDEO, (erstatter pkt. vedr. Stemmebrug MB – Pkt. overflyttes til dagsorden 3/F18, 18. april 2018, uge 16) 

7 SOL http://www.sol.aau.dk/  

8 Institutrådet referat/info, studenterrepræsentant v. EGPE 

9 Evt. lockout og konsekvenser 

10 Studenterstudievejleder 

11 Aftagerpanel sammensætning 

12 Eventuelt 

 RUS og tutorer (behandles under pkt. 10) 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 2/F18, uge 11 

Tilføjelser/ændringer til dagsorden – derefter dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 1/F18 – 07.02.2018 

 Referatet godkendt 

http://www.sol.aau.dk/
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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 seme-
sterevalueringen 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 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 3/F18 

18.04.2018 

Aftale et møde… 

OBS:  

Besluttet fra HUM - at 
der skal udarbejdes et 

”Faktaark”… 

? 

Ad 7/06.09.2017 Depotrum – tjek/oprydning af instrumenter SLJ/MDD F18 

3/F18 

18.04.2018 

Ved semesterstart F18 

MDD? 

? 

Ad 7/06.09.2017 Indkalde til oprydning i lok. 447 + 449 – alle 
semestre + evt. kursus i strengeskift mm. 

MDD 

? 

? 

F18 

3/F18 

18.04.2018 

OBS,  

Evt. et skemalagt mini-
kursus, 20. april 2018 kl. 

12.45-13.30 

? 

Ad 9, f/10.10.2017 ”f”: MB, 7. sem. ”Vidr. MT samr TT” – 
Fokus på retorik. Besøge andre uddannel-
ser i Skolen med formidling/retorik og delta-
ge i UV.  

SLJ?? 4/E17 

06.12.2017 

Forslag –  

Kontakt Janne Bang 

Nyt ?? 

 

Ad 8/10.10.2017 Loungelokale 3. sal, MT STORMØDE, u. 44 MT stude-
rende (+ 
Musik?) 

2/F18 

12.03.2018 

MT studerende har 
meldt sig til at studiemil-
jø forbedring i loungen 

 

Ad 5/07.02.2018 Nogen regel om turnus tjek af PP-udstyr i 
lokaler, hvor PP-udstyr findes? 

Er det Campus Service eller ITS der skal? 

WR 

(KiC) 

2/F18 Facillity Service kontak-
tes ved problemer 

fstc@adm.aau.dk  

Support = AV-center 

DONE 

Ad 5/07.02.2018 Købe et lydkabel (Rummand…) MDD ?   

*)Ad. 7/05.04.2017 

Den lange praktik fylder rigtigt meget på 9. sem. – men de studerendes udbytte til karrierevejledningen er stadig 
relevant. Der søges om tilskud fra skolen til at fortsætte revideret indsats/tilbud. 

*)Ad 8/10.10.2017, opfølgning 12.03.2018 

Intet nyt er sket... AUS har forsøgt at få sine medstuderende, de som meldte sig til opgaven, til at hjælpe – men 
det er ”op ad bakke”. SN for Musik og Musikterapi drøfter andre muligheder for brug af rummet. M og MT har 
behov for et mindre undervisnings-, vejlednings-, eksamens- og mødelokale, så det foreslås at lokalet fremover 
skal anvendes til disse formål samt som projekt-/grupperum, når lokalet er ledigt. 

*)Ad. 5/07.02.2018 

SLJ har forespurgt undervisere i lok. 447 om PP-udstyr fungerer – og fået positiv tilbagemelding. Info, i tilfælde af 
systemet er i udu, kontaktes Facility Support Team City fstc@adm.aau.dk (betjentene RBG 14) 
  

http://www.musikterapi.aau.dk/
mailto:fstc@adm.aau.dk
mailto:fstc@adm.aau.dk
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Ad 4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen: 
Afbud fra skolen,  
Skole info – AAU er indstillet til positiv institutionsakkreditering og den endelige afgørelse træffes i slut-
ningen af juni 2018 af Akkrediteringsrådet. 

2. Genindskrivelse (bilag) 
Regelændringen indebærer en forenkling for ansøgere, der søger genindskrivning efter at være blevet 
udskrevet eksempelvis pga. opbrugte eksamensforsøg. 

Genindskrivningsreglerne findes i § 33, stk. 4 i bacheloradgangsbekendtgørelsen 
(https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=198310 ) samt tilsvarende i § 19, stk. 4 i kandidat-
adgangsbekendtgørelsen (https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=198309 ) 

3. Skoledag  

En spændende dag og alle fra MT 2. sem. deltog – generelt for få studerende til dagen (auditoriet kun 
1/3-del fyldt).  

For at det skal blive en succeshistorie skal MPACT-dagen gentages til F19 – dog ikke kun centreret om 
et emne/faggruppe, men indeholde mindst to emner så flere af MPACT’s uddannelser berøres og ser 
”koblingen”. 

Ad 5 Adgangsprøve for PROMUSA (bilag) 

 For at PROMUSA studerende kan blive optaget på KA-delen i Aalborg skal de til en adgangsprøve, men 
ikke samme prøve som til BA-delen (den prøve har de bestået, ved optagelsen på PROMUSA). 

 SLJ har, i samarbejde med UH, CL og BDB, udarbejdet et udkast til PROMUSA adgangsprøven. Udkast 
gennemgået – bemærkninger/rettelser tilføjet og derefter godkendt.  

 Adgangsprøve for PROMUSA er videresendt til CL, som vil videreformidle til de studerende. 

Ad 6 MT VIDEO 

 Ny video om Musikterapi er færdig og klar til at komme ”out in space” og er der allerede… 
https://www.youtube.com/watch?v=KAbfdyapJko  

 Endvidere er der fra Skolen bevilliget midler til en ny PROMUSA video i 2018. 

Ad 7 SOL http://www.sol.aau.dk/ 

 Nyt IT-program til planlægning af skema og lokalebooking (SOL) i en arbejdsgang. Et forsigtigt bud fra 
SOL-gruppen, hvornår SOL løsningen påbegyndes/forventes i drift, er til september 2018 – se link for 
yderligere informationer… 

 MT fortsætter planlægningen som nu og afventer SOL, hvilket vil blive en forandring for alle  

Ad 8 Institutrådet referat/info, studenterrepræsentant v. EGPE 

 Studenterrepræsentanten fra Institutrådet har henvendt sig til EGPE og bl.a. forhørt sig om det vil være 
ok at sende referaterne fra Institutrådsmøderne til EGPE, samt, hvis der er punkter fra de studerende til 
Institutrådet sendes punkterne til EGPE som videreformidler til studenterrepræsentanten. Informationer 
fra sidste Institutråd – MPACT-skolen lukker og ansvaret for uddannelserne overgår til Instituttet, skolele-
derstillingen ændres til Viceinstitutleder og der må forventes nye forretningsgange hen over tid. 

Ad 9 Evt. lockout og konsekvenser 

 Hvis der bliver en lockout 10. april 2018 er konsekvenserne at underviserne IKKE må undervise, projekt-
vejlede eller kontaktes i lockoutperioden – og afhængigt af periodens længde, kan det betyde udsættelse 
af diverse eksamener.  

 Der opfordres til at få forberedelseshjælp/-vejledning af sine ”ældre” medstuderende til projekter. 
  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=198310
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=198309
https://www.youtube.com/watch?v=KAbfdyapJko
http://www.sol.aau.dk/
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Ad 10 Studenterstudievejleder 

 MT skal have opslået en stillingsannonce til studenterstudievejleder stillingen efter DSM-J. Forventes at 
blive opslået primo april 2018 (uge 14/15). 

 Endvidere skal der udarbejdes stillingsopslag til to tutorer for MT’s RUS-tur – forventes også opslået pri-
mo april 2018 (uge 14/15). Husråd kunne sende mail til hinanden med info om kommende tutor stillinger. 

 MT’s RUS-tur vil blive to dage i uge 35. KiC kontakter Egholm gl. Skole for forespørgsel på reservation 
(done). 

 Information vedr. de kommende stillinger på Stormødet, tirsdag uge 14/2018. 

Ad 11 Aftagerpanelsammensætning -  

 Medlemmerne i MT’s aftagerpanel udgør en bred vifte af mulige aftagere og der afventes bekræftelse fra 
de nye adspurgte til panelet. 

 Link, med den nuværende MT aftagerpanelsammensætning, marts 2018. Listen opdateres snarest med 
afgående- og nye medlemmers navne i panelet. 
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/studienaevn/aftagerpanel/ 

Ad 12 Eventuelt 

 Forårsfest/husfest, 5. april 2018 for Musik, Konservatoriet og Musikterapi – husk tilmelding senest 28. 
marts 2018! 

 EGPE efterlyste et ”Årshjul” for SN-møderne – så kommende studerende kunne få indblik i de faste SN-
opgaver. 

 http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=344878 – Standardforretningsorden for kollegiale 
organer ved AAU 

 

 

 

MT SN-mødekalender F2018– Musikkens Hus, lokale 468, 4. sal. 

Møde 1, uge 6 Onsdag 7. februar, kl. 09.00-11.30 

Møde 2, uge 11 Mandag 12. marts, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 16 Onsdag 18. april, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 20 Onsdag 16. maj, kl. 09.00-11.30 

Møde 5, uge 24 Onsdag 13. juni, kl. 09.00-11.30 

http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/studienaevn/aftagerpanel/
http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=344878

