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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

Referat af studienævnsmøde 4/F15 for Musikterapi onsdag 6. maj 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), Oda B. Dypvik (OBD), Sidsel Villadsen (SV), Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J), Kirsten 
Christensen (KiC) 

Afbud: Hanne Dauer Keller (HDK), Amanda G. Jensen (AGJ), Anne U. Svendsen (AUS), Emil G. P. Erik-
sen (EGPE), Signe Kristiansen (SK) 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 4/F15 

2 Godkendelse af referat 3/F15 – 08.04.2015 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. STADS nyhedsbrev og mail til studerende (bilag) 

3. Gratis oversættelse af BA + KA 

4. Bevilling af undervisning i forretningsforståelse på 9.sem 

5. Frafaldstruede (bilag) 

6. Politik for studie- og karrierevejledning (bilag) 

7. Standardiseret klagevejledning (bilag) 

5 Modulbeskrivelser 

 Udviklingspsykologi 3.sem (bilag) 

 MTT3 6.sem (bilag) 

 KGMF 1+2 (bilag) 

6 Soma Chord - evaluering 

7 PROMUSA video 

8 Motiveret ansøgning (længde og info) – studievejleder relevantpunkt 
http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/69/69705_mt_ansoegning_278x77.pdf  

9 SN-møde datoer, efteråret 2015 

 2. september, kl. 13.00-15.30 

 30. september, kl. 09.00-11.30 

 28. oktober, kl. 09.00-11.30 

 18. november, kl. 09.00-11.30 

 9. december, kl. 09.00-11.30 

10 Eventuelt 

 ?   

http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/69/69705_mt_ansoegning_278x77.pdf
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 4/F15. 

 Dagsorden godkendt (pkt. til eventuelt…) 

Ad 2 Godkendelse af referat 3/F15 – 08.04.2015 

 Referatet godkendt. 

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 –  

? 

vil fremdriftsreformen 
bremse for VF på 

tværs… 

 

 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 

03.06.2015 (u. 23) OBS – der udfærdiges 
en ansøgning… 

 

Ad 5/19.11.14 PROMUSA PR-video AGJ m. fl. On going… Godt i gang…   

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   

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

SLJ og 
LOB 

F2015 Stor interesse ”udefra” 
for VF… 

 

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 9/04.03.2015 Kandidatdag, udbygget til temadag – en 
diskussion for team MT 

Team MT E15/F16   

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. KV 

Planlægningen af selvevalueringsmøderne fylder stadig meget. Ros til MT’s aftagerpanelmedlemmer som 
stiller op, hvilket gør at MT’s selvevalueringsmøde er planlagt, som én af de få uddannelser på SEF. 

2. STADS nyhedsbrev og mail til studerende  (bilag) 

Information: 

Nyhedsbrev april 2015, nr. 4 (ophængt på MT-tavlen) + mail fra ADM STADSsupport sendt til de stude-
rende om fremdriftsreformen. 

  

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


  3 

 

3. ”Gratis” oversættelse af BA + KA 

AAU Language and Communication Services (LACS), LACS’ hjemmeside yder “gratis” oversættelser, fx  

 øverste hjemmesider for AAU og hovedområderne  

 præsentationsfoldere og PR-materiale 

 studieordninger 

 studieguides 

 centrale HR-dokumenter  

 centrale personalepolitikker 

 lovbekendtgørelser 

 SU-regler 

 generel sikkerhedsinformation 

MT KA-SO 2014 er for nyligt oversat til UK, LAC tjekker at oversættelsen er AAU standard – deadline 
medio maj 2015. BA-SO 2014 oversættes også til UK. Deadline flyttet til medio juni 2015. 

4. Bevilling af undervisning i forretningsforståelse på 9.sem. 

SEF har bevilliget DKK 10.000,00 til UV i forretningsforståelse (fx én x forelæsning + én x workshop), 
hvor fokus bl.a. vil være flg. CVR, moms, lønsum, PR, etik, markedsviden.  

UV for MT 9. sem., primo december 2015 og alumner (KA 2015) + invitere KA Psykologistuderende med 
til forelæsningen (stort lokale) 

5. Frafaldstruede (bilag) 

Kommentar til identifikation af frafaldstruede forår 2015 er – at der er intet foruroligende og fra SN MT er 
der taget handling/aktion. 

SLJ har siden sidst (SN-ref. 1/2015) afholdt 3 studiesamtaler. De studerende har selv bedt om samtaler-
ne (ikke frafaldstruede studerende) vedr. fokus på det faglige og det at gå på studiet (forventningsaf-
stemning samt max. udbytte af studiet) + opfølgning af tidligere samtaler. 

6. Politik for studie- og karrierevejledning (bilag) 

Til orientering – udsendt fra HUM FAK 

Skal være OBS på at der skal være en forventningsafstemning mellem studenterstudievejleder og VIP 
studievejleder – hvilke opgaver m.v. og hvor/hvem… 

7. Standardiseret klagevejledning (bilag) 

Til orientering – udsendt fra studieforvaltningen 

Ad 5 Modulbeskrivelser (bilag) 

Gennemgang/diskussion af modulbeskrivelserne, ændringer tilføjet/tilrettet og følgende MB’ere skal på 
igen til næste SN-møde. 

 Udviklingspsykologi, 3.sem. 

 MTT3, 6.sem. 

 KGMF 1, 5. sem. 

Godkendt – KGMF 2, 6. sem. 

Ad 6 Soma Chord – evaluering 

 Blandet evaluering af ”Soma Cord”. Enighed om ikke at købe ”sengen” til uddannelsen. 

 SLJ informerer udlåneren og MT’s beslutning. 
  

http://www.lacs.aau.dk/
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Ad 7 PROMUSA video v. JA-I 

 Der er foretaget interviews med PROMUSA studerende, rigtigt mange gode udtalelser og fortællinger. 
Klipning/redigering er så småt påbegyndt, har lånt PC med et redigeringsprogram fra ITS.  

 Projektet får støtte af MJ/FAK. 

Ad 8 Motiveret ansøgning (længde og info) – studievejleder relevantpunkt 
http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/69/69705_mt_ansoegning_278x77.pdf 

 Studiekontoret har modtaget spørgsmål vedr. længde (side antal) på en motiveret ansøgning og efterly-
ser info for indhold. 

 Info om hvad en motiveret ansøgning skal indeholde findes på ovenstående link. Der henvises til oven-
stående link i studieguiden, UG – MEN de kommende ansøgere skal klikke adskillige gange før infoen 
”popper op” (specielt efter den ”ny” AAU hjemmeside blev oprettet/bestemt)… 

 Side antal er svært at definere, men et vejledende gæt, på antal sider, vil være minimum to sider… 

Ad 9 SN mødedatoer efteråret 2015 

 Onsdag 2. september, kl. 13.00-15.30 (efter opstartsmødet…) 

 Onsdag 30. september, kl. 09.00-11.30 

 Onsdag 28. oktober, kl. 09.00-11.30 

 Onsdag 18. november, kl. 09.00-11.30 

 Onsdag 9. december, kl. 09.00-11.30 

I Musikkens Hus… nærmere info om lokale følger ! 

Ad 10 Eventuelt 

4. sem. Sammenspilseksamen S15, v. OBD 

Der har været lidt forvirring mht. eksamen pga. dispensation, ny og gl. SO. ”Forvirringen” er afklaret og 
eksamensinfo findes på e-plan S15 http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/skema-

eksamen/eksamensplan/eksamensplan-sommer-2015.cid103735  

 

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 

http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/69/69705_mt_ansoegning_278x77.pdf
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/skema-eksamen/eksamensplan/eksamensplan-sommer-2015.cid103735
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/skema-eksamen/eksamensplan/eksamensplan-sommer-2015.cid103735

