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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 4/F14 for Musikterapi onsdag 4. juni 2014, kl. 09.00-13.30 

Lokale: Ks6, lok. 03 

 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ulla Holck (UH), Jens M. Anderson (JMA), Oda B. Dypvik (OBD), 
Amanda G. Jensen (AGJ), Signe Kristiansen (SK), Sidsel Villadsen (SV), Kirsten Christensen, 
(KiC)  

Afbud: Kathrine Vognsen (KV), Hanne Dauer Keller (HDK) 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 5/F14 

2 Godkendelse af referat 4/F14 – 07.05.2014 (bilag) 

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Optagelsesprøve og BA optag 

3. KA optag  

4. Orlov + udmeldelse 

5. Stedprøver 

6. Adgangsbegrænsning  

7. Erasmus (bilag) 

5 Modulbeskrivelser 

 Videregående forskning teori 7.sem (bilag) 

 Projekthåndbog (bilag) 

6 Susan Hart (deltagere og invitation) 

7 Skema for E14 

8 Ansøgning, JMA 

9 Eventuelt 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 5/F14. 

 Dagsorden godkendt – med tilføjelse af punkter til ”Eventuel” opdateret på mødet. 

Ad 2 Godkendelse af referat 4/F14 – 07.05.2014. 

 Referatet godkendt.  
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Ad 3  Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 
 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovholder Opfølgning 

SN-dato 

Bemærkninger 

 

Done 

Ad 8 Forlange en motiveret ansøgning ved 
valgfag MT, er det OK? – HDK mødes 
med Jørgen Stigel og forhører… 

JMA E2014  JMA har kontaktet SN-
Psyk.’s næstformand. 
Afventer nærmere fra 

Psykologi… 

 

Ad 4.6 PR-pkt. til SN-møde 

Foreslå PR-møde med Morten og Su-
sanne (HUM FAK) + EVU 

SLJ/KV E2014 Mere PROMUSA PR  

Ad 6 BigBand (BB) på Ks6 – Musik kontaktes 
(MK), i det MT studerende har behov for 
lokalet. 

SLJ E2014 TM kontaktes - be-
deTM kontakte KONS 
for aftale mht. lokale. 

TM sendt mail til SLJ 
(11.06.14) at BB for-
venter IKKE at være 
på Ks6 fra E14  

Done 

Ad 4.3 PROMUSA optag E14 – undersøge om 
opstart kan ske med færre end 12 stude-
rende.  

SLJ E2014 SLJ mail til HDK om 
kontakte MV vedr. 

opgaven 

 

Ad 9 Eventuelt – Gardiner i lok. 39, Ks6… Lovet 
til september 2014. 

OBD/KiC E2014 Mail videresendt fra 
OBD, 18. juni 2014 

 

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen, v. KV/HDK 

Intet nyt. 

2. Optagelsesprøve og BA optag 

Ni har bestået optagelsesprøven i maj, en skal op igen til august + der er to kvote 2 ansøgere der har 
bedt om udsættelse af optagelsesprøven fra maj til august. Alt i alt ser kvote 2 optag fint ud. 

3. KA-optag 

Der er tre interne, to eksterne, seks fra PROMUSA (flot) som søger ind på KA-delen. Der foruden søger 
en fra Norge. For at ansøgeren fra Norge kommer på højde med PROMUSA ansøgerne stilles der ekstra 
krav til egenterapien, hvor at ansøgeren skal kunne dokumentere 20 timers ekstra egenterapi. Denne an-
søger har pt. dokumentation for otte timer og skal yderligere kunne dokumentere otte timer inden sep-
tember og de sidste fire timer før V14/15 eksamen. 

4. Orlov, udmeldelse… 

Info fra Studiekontoret til studenterstudievejleder + sekretariatet – hvor/hvem/ man skal bede den/de stu-
derende henvende sig vedr. ovennævnte punkt. Mail fra Studiekontoret videresendt til AGJ. 

5. Stedprøver 

Info om stedprøver digitaliseres på AAU. Stedprøver anvendes ikke på Musikterapi. 

6. Adgangsbegrænsning 

Fra E2015 indføres adgangsbegrænsninger på enkelte HUM uddannelser, bl.a. Humanistisk Informatik 
(årsag stor søgning til uddannelsen deraf forholdsvis stor arbejdsløshed) og Musik (lokale problemer). 
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7. Erasmus 

Partnerdatabase, http://exchangeagreements.aau.dk/iris/public/ her ses udvekslingssamarbejdsaftalerne. 
MT udveksler underviser med underviser, så flere får glæde af undervisningen både ude og her på AAU. 

Ad 5 Modulbeskrivelser (bilag) 

 Følgende modulbeskrivelse blev gennemgået/diskuteret og tilføjelser/ændringer påført: 

 Videregående musikterapi og terapiteori (7. sem.) 

 Projekthåndbogen udsættes til august/september 2014 – SV og JMA vil læse håndbogen og maile kom-
mentarer/feedback til SLJ i juli/august 2014. 

Ad 6 Susan Hart (deltagere og invitation) 

 MTL-medlemmer, færdiguddannede MT’ere, Aftagerpanelet, Censorkorpset og HUM FAK er inviteret til 
dage. Der forventes omkring 100 tilmeldinger   

Ad 7  Skema for E14 

KA – 7. semester ligger undervisningen meget tæt mandag, tirsdag og onsdag med længere undervis-
ning. 

Pga. af den tætte undervisning mandag, tirsdag og onsdag – lægges ”Læreterapi, indv. terapi” torsdag og 
fredag (Aal. og Kbh.) – dog har en af terapeuterne i Aal. en flexibilitet med tirsdag aften… 

Ad 8 Ansøgning, Studierelevant aktivitet, JMA 

 SLJ opfordrer JMA til at sende ansøgningen til MTL – i det at MT SN ikke har midlerne samt at det ikke er 
kutyme at SN betaler for studierelevante aktiviteter. 

Ad 9 Eventuelt 

 OBD – Tekn. Forvaltning lovede i E2013 nye gardiner til Ks6, lok. 39, men intet er sket i sagen – endnu. 
OBD sender mail til KiC som videreformidler til Hanne Risager, Tekn. Forvaltning (done 18. juni 2014). 

 OBD – 2. sem. ønsker at der kom mere fokus på spilleteknik, ”hvordan bruger du din krop” ergonomisk, 
når der øves og spilles meget. Her anbefales det, at de studerende hjælper/retter på hinanden i ”Lærerfri 
undervisning”. 

 JMA – Braintrust mail (5. og 7. sem.?), JMA lægger info ud på Moodle (MT Opslagstavlen). 

 SLJ – ansøgning fra HMR og SLJ, et samarbejde mellem Estland, Litauen, Finland og DK, projekt bevilli-
get  

 

 

SN-mødekalender E2014 – kl. 09.00-11.30, Ks6 lok. 03 (evt. et større lokale on/off…) 

Møde 1, Onsdag, 10. september 2014 (uge 37), kl. 09.00-11.30 

Møde 2, Mandag, 29. september 2014, (uge 40) kl. 09.00-11.30 

Møde 3, Tirsdag, 21. oktober 2014 (uge 43), kl. 09.00-11.30 – efterfulgt af MT STORMØDE, kl. 13.00-15.00… 

Møde 4, Onsdag, 19. november (uge 47), kl. 09.00-11.30 

Møde 4, Onsdag, 10. december 2014 (uge 50), kl. 09.00-11.30 

http://exchangeagreements.aau.dk/iris/public/

