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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

Referat af studienævnsmøde 2/F15 for Musikterapi onsdag 4. marts 2015, kl. 09.00-11.30 

Lokale: Ks6, lok. 03 

 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ulla Holck (UH), Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Kathrine Vognsen 
(KV), Anne U. Svendsen (AUS), Oda B. Dypvik (OBD), Kirsten Christensen, (KiC) 

Afbud: Hanne Dauer Keller (HDK), Amanda G. Jensen (AGJ), Emil G. P. Eriksen (EGPE), Sidsel Villad-
sen (SV), Signe Kristiansen (SK), Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J), 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 2/F15 

2 Godkendelse af referat 1/F15 – 04.02.2015 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Adgangsbegrænsning STADS-DANS (bilag) 

3. STADS-DANS 1.april 2015 til kandidatuddannelser 

4. Litteraturhenvisningsform og tilkendegivelse heraf i projekter 

5. Aftagerpanelmøde, 9. marts 2015 

6. Praktik aftaler og Skype undervisning 

5 Semesterevaluering E14 (bilag følger) 

6 MT’s evalueringspolitik, revideret F15 (bilag) 

7 Modulbeskrivelse 

 9. sem. – Klinisk supervision indv. og i grp., (bilag) 

8 Adgangsbegrænsning ved Musikterapi (pga. dimensionering) (bilag) 

9 Kandidatdag – udbygget form? 

10 Eventuelt 

 Dato for RUS-tur, E15 (uge 35) 

 

 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 1/F15. 

 Dagsorden godkendt efter tilføjelse af pkt. 4.6. 

Ad 2 Godkendelse af referat 1/F15 – 04.02.2015 

 Referatet godkendt. 
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Ad 3  Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovhol-
der 

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 godken-
des 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. seme-
ster, faget ”Psykologisk praksis og interventions-
metode”.  

KA-SO for psykologi § 13, 15-17 

http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/84/84688
_studieordning_ka_psykologi_2013_hum_aau.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 

 

 

SLJ 

08.04.2015 (u. 10) Reminder…  

Ad 5/19.11.14 PROMUSA PR-video AGJ m. fl. 04.03.2015 

On going 

Forslag, medio jan. 
2015, er 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 VIG-

TIGT at der svares  

 

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

SLJ 04.03.2015 (u. 10) Tages op i MT-
teammøde 

Done 

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 4.4/04.03.15 Referencer/kilder på titelblad, APA-reference 
stil 

UH? F2015   

Ad 4.6/04.03.15 Praktik – 

Sidste frist for ændring af praktiksted tilføjes 
til MB praktik, ansvar studerende: 5./6. (1. 
november) og 8/9 sem. (1. februar) og hvis 
ikke ALLE 7. sem. eksamener er bestået, 
holdes igen med praktikken… 

Skype undervisning – 

Regler skal tydeliggøres… 

UH 

(JØB) 

 

 

 

UH/ 

SLJ 

  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
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Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovhol-
der 

Opfølgning 

SN-dato 

Bemærkninger 

 

Done 

Ad 7/04.03.14 Praktikkoordinators ansvar at kontakte SN, 
hvis praktikstedet nægter optagelse, hvor 
audio/video ikke er tilladt. Dispensation fra 
SN… 

JØB og 
SN 

?  Done 

Ad 8/04.03.15 Tydeliggøre/OBS at kvote 1 og 2 optagel-
seskrav er identiske og at optagelsesprøven 
vægter mest… (pjece på hjemmesiden, tjek) 

Opfølgning fra AGJ, om der har været ”forvir-
ring” vedr. adgangskrav mv.  

? 

 
 

AGJ 

08.04.2015 Pjece er tjekket og det 
er tydeliggjort…KiC 

 

Ad 9/04.03.15 Kandidatdag, udbygget til temadag – en 
diskussion for team MT 

Team MT E15/F16   

 

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. KV 

HUM FAK’s årshjul planlagt igangsat februar 2015, men er lidt forsinket. Uddannelsernes selvevalue-
ringsrapport skal afleveres 1. maj 2015 til HUM FAK (SEF/SN afventer tidsplan for proces, skabelon mv. 
fra HUM FAK).  

SLJ – Simon Gilbertson, Bergen, hvis uddannelse er lig med MT (5-årig) og som kan læse dansk, er på 
som person udefra der skal læse MT’s selvevalueringsrapport. 

Hvilke uddannelser, som skal indgå i audit trails i f. m. Institutionsakkrediteringen, udmeldes først ultimo 
juni 2015 af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Hele august og primo/medio september skal anvendes til 
klargøring af dokumentation til audit trails for de udvalgte uddannelser… 

2. Adgangsbegrænsning STADS DANS 

Adgangsbegrænsning på MT fra E15 – gælder på både BA og KA (pga. dimensioneringen). Dvs. at i til-
fælde af mere end 15 KA’er ansøgere (for BA = 26), som opfylder de generelle adgangskrav, skal der fo-
retages en prioritering efter ovenfra vedtagne udvælgelseskriterier. 

3. STADS-DANS, 1. april optag til KA-uddannelser 

Mail udsendt centralt fra i uge 10/2015 til 6. semester med info, at fra E15 foretages KA-optag via - 
http://www.stadsdans.aau.dk/  

4. Litteraturhenvisningsform og tilkendegivelse heraf i projekter 

De studerende er dårlige/har problemer med at udarbejde referencer til litteratur/kilder på titelbladet. MT 
benytter APA reference stil og referencer mv. skal fremgå på titelbladet sammen med antal tegn. 

5. Aftagerpanelmøde, 9. marts 2015 

Normalt inviteres SN, incl. alle observatører, til at deltage i Aftagerpanelmøderne – til det kommende mø-
de, er kun de SN valgte studerende inviteret med. Det skyldes bl.a. at politiker Flemming Møller Morten-
sen og ny prodekan Henrik Halkier deltager, samt at mødet er meget presset og ikke er et diskussionsfo-
rum men et forum, hvor der skal lyttes til aftagerne udefra. 

Ovenstående diskuteret og beslutningen godkendt. 
  

http://www.stadsdans.aau.dk/


  4 

 

6. Praktik aftaler og Skype undervisning (diskussion i MT’s teammøde, uge 10/2015) 

Praktik aftaler –  

Der har været udmeldt sene ændringer til praktik (8. sem.), hvor praktikaftalen skulle ændres i den 11. 
time – et uprofessionelt signal at sende til praktikstederne… 

Tilføjes i modulbeskrivelse, under ”den studerendes ansvar”, at for 8. sem. praktik er fristen/deadline for 
ændringer 1. februar og hvis ikke alle 7. sem. eksamener er bestået, holdes der igen med praktikaftalen 
(syge- og reeksamen skal afholdes i januar). 

For 5. sem. (6. sem. praktik) er fristen/deadline for praktikstedsændringer 1. november. 

Skype undervisning – 

Regler for undervisning på Skype skal tydeliggøres. Det er den/de studerendes eget ansvar at aftale 
nærmere om ”how to do”. 

Hvis Skype forbindelsen går ned under undervisningen, er det den/de studerendes eget ansvar… (her 
tænkes specifikt på moduler, hvor der er eksamen i form af ”afløsning” = mødepligt).  

De studerende, som ønsker at være med via Skype, skal mødes ved én skærm – så underviser kun har 
den ene skærm at forholde sig til. 

(Videolink er ansøgt, afventer svar, men med udsigt til den kommende flytning S15 – må der væbnes 
med tålmodighed…) 

Ad 5 Semesterevaluering E14, (bilag følger…)  

MT’s opsummering af semesterevalueringen E14, præsenteret/diskuteret og SN’s kommentarer til hoved-
temaerne tilføjet og efterfølgende godkendt af SN. 

Ad 6 MT’s evalueringspolitik, revideret F15 (bilag) 

 Gennemgang af revideret evalueringspolitik F15 – efterfølgende godkendt af SN. 

Ad 7 Modulbeskrivelse (MB) 

 9. sem. – Klinisk supervision indv. og i grp., (bilag) 

 Gennemgang/diskussion af modulbeskrivelsen. Ændringer tilføjet og efterfølgende godkendt. 

Ad 8 Adgangsbegrænsning ved Musikterapi (pga. dimensionering) (bilag)  

Kvote 2 2015 MT.doc

 

Skal være OBS på at det er meldt klart ud, at kvote 1 og kvote 2’s optagelseskrav er identiske og at opta-
gelsesprøven vægter mest – det er tydeliggjort i info pjecen på hjemmesiden… 

(se - http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/75/75620_mt_optagelse-
adgangskrav_og_optagelsesproeve_20-11-2013.pdf ) 

Opfølgning fra AGJ om ansøgerne er forvirrede vedr. adgangsbetingelser/begrænsninger, kriterier mv. 

Ad 9 Kandidatdag – udbygget form? 

Evt. at udbygge KA-dagen til en temadag, hvor der inviteres interesserede udefra med afsæt i samar-
bejdspartnere. E15 kan det ikke lade sig gøre – flytning, mulig del af audit trails og for kort tid til planlæg-
ning... 

KA-dag i udbygget form – et emne som skal diskuteres i team MT 
  

http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/75/75620_mt_optagelse-adgangskrav_og_optagelsesproeve_20-11-2013.pdf
http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/75/75620_mt_optagelse-adgangskrav_og_optagelsesproeve_20-11-2013.pdf
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Ad 10 Eventuelt 

 Dato for RUS, E15 (uge 35) 

 Forslag til RUS – Søndag 30. til mandag 31. august 2015 – forespørger på Egholm gl. Skole (KiC). 

 RefWorks, AUB – UH m. fl. 

RefWorks – et program til at samle sine referencer. UH kontakter AUB mht. henvisningsstil? Beslutning at 
MT forsøger RefWorks/AUB, endnu engang, og at programmet anvendes på 8. sem. 

OBD kommenterer, at programmet arbejder godt sammen med Word (har problemer med andre ”gratis” 
programmer).  

 

 

 

 

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 

 


