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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

Referat af studienævnsmøde 1/F15 for Musikterapi onsdag 4. februar 2015, kl. 09.00-11.30 

Lokale: Ks6, lok. 03 

 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ulla Holck (UH), Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Sidsel Villadsen 
(SV), Signe Kristiansen (SK), Kathrine Vognsen (KV), Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J), Emil 
G. P. Eriksen (EGPE), Anne U. Svendsen (AUS), Kirsten Christensen, (KiC) 

Afbud: Hanne Dauer Keller (HDK), Oda B. Dypvik (OBD), Amanda G. Jensen (AGJ) 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 1/F15 

2 Godkendelse af referat 5/E14 – 10.12.2014 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Behandling af dispensationer (bilag) 

3. STADS-DANS (bilag) 

4. Studiesamtaler 

5. Gymnasiesekretariat nyheder (bilag) 

6. SN strategi (bilag) 

5 Semesterevaluering (bilag følger) 

6 Vitoria (bilag) 

7 Flytning fra K6 til sommer 

8 Modulbeskrivelser, (bilag…) 

 4. sem. MTT og –forskning 1 

 5.sem. MTT og –forskning 2 

 6. sem. Ansvarsfordeling (praktik) 

 6. sem. Gruppesupervision 

9 International Kandidat 

10 EVU 

11 Ansøgning – Transportgodtgørelse, 6. sem. praktik 

12 Eventuelt 

 

På SN-mødet deltog tre studerende fra 2. semester som observatører – alle tre er interesserede, men skal indbyrdes afgø-
re, hvem der fremadrettet deltager som observatør i SN-møderne. 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 1/F15. 

 Dagsorden godkendt. 

Ad 2 Godkendelse af referat 5/E14 – 10.12.2014 

 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 4.4/05.03.14 Forlange en motiveret ansøgning (MA) ved 
valgfag MT, er det OK? – HDK mødes med 
Jørgen Stigel og forhører. 

Reminder til HDK – afventer svar  

MT kan IKKE kræve en MA af Psyk.stud, 
men Psyk.stud som ansøger MT valgfag 
skal godkendes i SN – i det terapierfaring 
er et must (en til to indiv. læreterapi gange) 
Ovenstående information skal fremgå på 
MT’s hjemmeside… 

HDK 

 

 

SLJ (nyt) 

F2015 

ON GOING 

JMA har kontaktet 
SN-Psyk.’s næstfor-
mand og der er inte-
resse for valgfag på 

MT –  

 

 Forslag, at MT studerende muligvis kan have 
glæde af samlæsning med psykologi på 7. 
semester, faget ”Psykologisk praksis og inter-
ventionsmetode”.  

KA-SO for psykologi § 13, 15-17 

http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/84/846
88_studieordning_ka_psykologi_2013_hum_aa
u.pdf  

    

Ad 4.4/10.09.14 Hvad og hvilke kriterier skal der til for at 
komme på takst 3 + ansøgningstidspunkt? 

Udarbejde en argumentliste til maj 2015 – 
pkt. til SN-møde F15 

KV 

 

SLJ 

04.03.2015 (u. 10)   

Ad 5/19.11.14 PROMUSA PR-video AGJ 04.03.2015 Forslag, medio jan. 15 

modtaget… 

 

Ad 4.7/19.11.14 Dimittend undersøgelse, febr. 2015. Info 
på Facebook + mail til KA’er 2010-2014 

SV 04.03.2015 (u. 10) Når mail modtages, 
info ud , at det er 

VIGTIGT at der svares  

 

Ad 9/19.11.14 KA-dag format – mere offentlig… hvor 
formidling af praktikforløbet kan fremføres 

SLJ 04.03.2015 (u. 10)   

Ad 7/19.11.14 Kontakt til musikklasser på gymnasier – til 
at deltage i eksamen, Musikalsk Ledelse 2, 
4. sem. S2016 

AGJ og 
DSM-J  

2015   

? GIM 1 – Udarbejde generelle krav til at 
komme ind ”udefra” og følge kurset 

SLJ og LOB F2015   

Ad 4.2/10.12.14 Anvende Ph.D. censorer (KS og Karette). 
Mangler/ønsker flere Institutions censorer 
tilføjet censorlisten. 

SLJ F2015   

Ad 4.5/10.12.14 Reminder til nye studerende på RUS/Intro-
tur - Studenterstud.vejleder udarbejder et 
årshjul for opgaver tilknyttet rollen 

AGJ F2015   

Ad 4.7/10.12.14 Eksamensinfo tilføjes modulbeskrivelsen… SLJ/JØB 2015 ?   

Ad 4.1/04.02.15 Opdatering af politik for MT evaluering 
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelse
n/studienaevn/semesterevaluering/  

 F2015   

Ad 9/04.02.15 Undersøge (HUM FAK) deadline for ind-
sendelse af MT IK til godkendelse samt 
problematikken med 9. sem. praktik 

KV 04.03.2015  Done 

Ad 10/04.02.15 Undersøge (HUM FAK) om der kan indfø-
res mindre ændringer/tilføjelser til KA-SO? 

KV 04.03.2015  Done 

  

http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/84/84688_studieordning_ka_psykologi_2013_hum_aau.pdf
http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/84/84688_studieordning_ka_psykologi_2013_hum_aau.pdf
http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/84/84688_studieordning_ka_psykologi_2013_hum_aau.pdf
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/studienaevn/semesterevaluering/
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/studienaevn/semesterevaluering/
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Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. KV 

Kort præsentation af KV/SEF for de tre nye observatører.  

Kvalitetssikring og institutionsakkreditering fylder fortsat meget. Uddannelsernes selvevalueringsrapport, 
en 3-års proces, skal udarbejdes F2015 (februar 2015), KV/SEF afventer mail fra HUM FAK. Skoleleder 
HDK har ansvaret for at rapporten udarbejdes på uddannelsen. 

Åbent hus AAU, 4. marts 2015. Fra MT deltager DSM-J + evt. ?. 

SEF har ingen timer til rådighed i 2015 – men en DKK bevilling. Ansøges der om timer, skal timerne om-
regnes med gældende timetakst til DKK. 

HUM FAK skal flytte sammen med SAMF i Fib. 5, forår 2015. 

2. Behandling af dispensationer 

En vejledning for SN til en mere ensrettet sagsbehandlingen af dispensationer på uddannelserne. 

3. STADS-DANS – nyt… 

KA, E15 optag foretages via STADS-DANS - http://www.stadsdans.aau.dk/  

4. Studiesamtaler 

SLJ har siden sidst (SN-ref. 4/E14) afholdt 4 studiesamtaler, fordelt på 1., 3., 5. og 7. semester. De stu-
derende har selv bedt om samtalerne, altså ej frafaldstruede studerende – men samtaler vedr. fokus på 
det faglige og det at gå på studiet (forventningsafstemning samt max. udbytte af studiet) + opfølgning af 
tidligere samtaler 

5. Gymnasiesekretariat nyheder 

Nyhedsmail til info – http://www.intern.aau.dk/ansatte/information/vis/aau-s-gymnasiesamarbejde---
nyhedsmail-januar-2015.cid104882  

6. SN strategi 

Ultimo januar 2015 har MT lærergruppen gennemgået Strategiplanen og den reviderede udgave (bilag) til 
info – evt. bemærkninger mv. sendes til SLJ. 

Ad 5 Semesterevaluering E14, (bilag følger…) – punkt udsat til uge 10/2015. 

Kommentarer fra SK –  

Gruppeledelse 7. sem. – efterlyses en ”fast skabelon”, dialog med underviserne om fordele/ulemper ved 
en ”fast skabelon” (BDB og INP) – terapeutisk forholdemåde (modulbeskrivelsen) – ? om teori inddragel-
se i rapporten… 

Ad 6 Vitoria 

SN skal beslutte, om der igen kan optages KA studerende fra Vitoria. 

MT har holdt pause med optag af Vitoria KA studerende pga. at de spanske studerende kendte for lidt til 
PBL og den grundlæggende MT teori. MT-SN forlangte, at der skulle en forbedring til på disse områder 
og Vitoria har lyttet og forbedret undervisningen væsentligt, så nye studerende er meget bedre ”klædt på” 
til optag på MT KA, AAU.  

SLJ mener, at MT igen kan åbne op for Vitoria studerende og pt. er der to studerende som, efter Vitoria 
forbedringerne, er klar til at ansøge til F2016 – et passende antal studerende at starte op med  

Beslutningen vedtaget. 

Ad 7 Flytning fra Ks6 til sommer… 

Ks6 er opsagt og MT skal flytte ud senest 3. juli 2015 (udmelding kom først officielt til MT medio uge 4/15). 

IfK-leder Mikael Vetner (MV) har fået opgaven med at finde lokaler i Musikkens Hus til MT. SLJ til ”flytte-
møde” dd. med MV og Martin Knakkergaard (SN-Musik) – spændende… 

  

http://www.stadsdans.aau.dk/
http://www.intern.aau.dk/ansatte/information/vis/aau-s-gymnasiesamarbejde---nyhedsmail-januar-2015.cid104882
http://www.intern.aau.dk/ansatte/information/vis/aau-s-gymnasiesamarbejde---nyhedsmail-januar-2015.cid104882
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Ad 8 Modulbeskrivelser (MB), (bilag) 

 Gennemgang af modul- og semesterbeskrivelserne. Ændringer/tilføjelser og godkendelse af diverse 
MB’ere dd. 

 4. sem. MTT og –forskning 1 

 5.sem. MTT og –forskning 2 

 6. sem. Ansvarsfordeling (praktik) – opdateret på nettet 

 6. sem. Gruppesupervision 

Ad 9 International Kandidat MT 

 Med økonomisk hjælp fra SEF oversættes KA-SO til engelsk (UK) og skal ligge klar til godkendel-
se/akkreditering, når AAU’s institutions akkreditering er godkendt. 

 KV undersøger, hos HUM FAK, dato for indsendelse af KA-SO til godkendelse/akkreditering? 

 KV undersøger, hos HUM FAK, om det kan kræves at praktikken (9. sem.) er afviklet før søgning/opstart 
på MT IK? Hvis ikke, må der tænkes praktiksteder ind med UK, hvor MT IK kan ”ansættes”. 

 SN vil løbende blive informeret om MT IK’s udvikling. 

Ad 10 EVU – valgfag 

 Udbyde MT valgfag (VF) via tompladsordning. MT VF (efteruddannelse) er efterspurgt af musikterapeu-
ter. Det kræver dog en mindre ændring i KA-SO’en, hvor der skal tilføjes flere valgfag. 

 KV undersøger på HUM FAK om det er muligt at indføre mindre ændringer/tilføjelser i KA-SO’en? 

Ad 11  Ansøgning – Transportgodtgørelse, 6. sem. praktik 

 Ansøgning godkendt, efter de gældende regler (vedtaget i SN 26.08.2009) 

Ad 12 Eventuelt 

 

MT SN-mødekalender F2015 – ONSDAGE, kl. 09.00-11.30 – Ks6, lok. 03 (evt. et større lokale on/off…) 

Møde 1 – 4. februar, 2015 uge 6 

Møde 2 – 4. marts, 2015 uge 10 

Møde 3 – 8. april, 2015 uge 15 

Møde 4 – 6. maj, 2015 uge 19 

Møde 5 – 3. juni, 2015 uge 23 


