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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

Referat af studienævnsmøde 5/F15 for Musikterapi onsdag 3. juni 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), Anne U. 
Svendsen (AUS), Emil G. P. Eriksen (EGPE),Kirsten Christensen (KiC) 

Afbud: Hanne Dauer Keller (HDK), Amanda G. Jensen (AGJ), Signe Kristiansen (SK) 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 5/F15 

2 Godkendelse af referat 4/F15 – 06.05.2015 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Indberetning af studietimer 

3. Den stratetiske pulje 

4. Konsulent timer til autorisationsprojekt bevilliget 

5. Musikken Hus 

6. Tompladsordninger E15 

5 Selvevalueringsrapport (bilag – eftersendes) 

6 Modulbeskrivelser (bilag – eftersendes) 

 Speciale 

 Sangskrivning  

 Semesterbeskrivelser 

 Kort opfølgning på 6.sem teori, Udviklingspsykologi og KGMF 1 & 2  

7 Videooptagning af udviklingspsykologi undervisning 

8 Ansøgning om højere taxameter takst (bilag) 

9 Tutor E15 

10 Eventuelt 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 4/F15. 

 Dagsorden godkendt med tilføjelse til pkt. 10:  

 Valg af SN-næstformand pr. 1. juli 2015 

 ”Valgfag” – Aarhus, v. DSM-J 

Ad 2 Godkendelse af referat 3/F15 – 08.04.2015 

 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 –  

? 

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) 

02.09.2015 

OBS – der udfærdiges 
en ansøgning… 

 

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

Jens tilbyder sin hjælp 

 

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 E2015 ???  

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 OBS…  

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

Team MT E15/F16   

Ad ?/03.06.15 Karriereformidling 9. sem. Psykologi stude-
rende – må der mailes direkte til de stude-
rende og forhøre om lyst til deltagelse i UV? 

KV E15  Done 

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. KV 

Planlægningen af selvevalueringsmøderne på SEF er nu på plads. MT’s selvevalueringsmøde er tirs-
dag 9. juni 2015. 

I forbindelse med institutionsakkrediteringen udpeges uddannelserne til audit trails 9. juli 2015. 

2. Indberetning af studietimer 

Alle uddannelser i DK skal indberette antal timer der er undervisning, vejledning mv. i et nyt system (mini-
steriet), så de kommende studerende kan ”shoppe” rundt og sammenligne (benchmarking) udbud FØR 
de søger ind. Der har i E14 været et pilotprojekt på AAU og opgaven er meget ressourcekrævende. 

  

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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3. Den stratetiske pulje 

HUM FAK ville skære/spare DKK 100.000,00 i 2015 af den ”småfagsbevilling”, som HUM FAK betaler til 
MT, hvilket MT ikke kunne acceptere. MT har selv sparet DKK 40.000,00 og HUM FAK har, fra den stra-
tegiske pulje, bevilliget DKK 60.000,00 af ”besparelsen”  

4. Konsulent timer til autorisationsprojekt bevilliget 

Opfølgning af Flemming Møller Mortensen på Aftagerpanelmødet marts 2015 – møde afholdt med HUM 
FAK’s prodekan og efterfølgende udarbejdet et dokument/ansøgning til HUM FAK om timer/DKK til kon-
sulentbistand til Jens Kruhøffer. Ansøgningen bevilliget af HUM FAK. 

5. Musikkens Hus 

På 3. sal, indrettes terapilokalet og et midlertidigt fælles VIP kontor – i det Jazz Centret (JC) skal rykke 
sammen indtil 31.12.2015, hvorefter JC skal være ude af Musikkens Hus og MT overtager lokaler. 
På 4. sal, seminar og sammenspilslokaler + gruppe-/øverum – ligeledes på 5. sal er der gruppe-/øverum. 
Leje af lokaler fra konservatoriet er kun for et år ad gangen – altså, genforhandling. 

Det bli’r så godt for MT, efter 1. januar 2016, når det HELE – til den tid – er på plads. 

6. Tompladsordninger E15 

Tompladsordning udbydes på valgfaget MT Assessment, 7, sem., Udviklings- og neuropsykologi, 3. sem. 

Ad 5 Selvevalueringsrapport (bilag) 

SLJ gennemgik rapporten og der var stor tilfredshed og ros til SLJ’s store arbejde med rapporten. Rap-
porten beskriver bl.a., hvor uddannelsen kan forbedre sig fx en RUS-tur for KA, når PROMUSA studeren-
de kommer til Aalborg, evt. flytte GIM til januar (8. sem.) o.a.  

Rapporten viser endvidere, hvor der er ønsker, bl.a. at MT skal på højeste taxameter takst (økonomi), 
manglende opfølgning/svar på tidligere sendt ansøgning/dispensation for det x-tra/andet sprog for ældre 
gymnasieeksamener, i det ”musiksprog” jo er det ”x-tra/andet sprog” for MT studerende. 

Ad 6 Modulbeskrivelser (bilag) 

Gennemgang/diskussion af modulbeskrivelserne, ændringer tilføjet/tilrettet og følgende MB’ere godkendt 
og klar til upload… 

 Speciale 

 Sangskrivning 

 Semesterbeskrivelser 3. og 9. sem. 

 Kort opfølgning på 6.sem Teori, Udviklingspsykologi og KGMF 1 & 2 – ændringer/tilføjelser godkendt dd. 

Ad 7 Videooptagning af udviklingspsykologi undervisning (3. sem. E15) 

 Videooptag OK og undervisningen ligger fredage. 

 De studerende, fra 3. sem. (Anne og Emil m.fl.), har opgaven at låne optageudstyret og ”i go tid” før un-
dervisningen (AV mediolab.). 

Ad 8 Ansøgning om højere taxameter takst (bilag) 

 Ansøgningen fra MT/SEF, om MT ønskes på taxameter takst 3, skal være hos HUM FAK (LVT) senest 3. 
august 2015 og i hænde Styrelsen for Videregående Uddannelser senest 1. september 2015. 

Ad 9 Tutor E15  

 Modtaget to uopfordrede ansøgninger – genopslag og afventer deadline for ansøgninger, 11. juni 2015. 
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Ad 10 Eventuelt 

Modtaget dispensations ansøgning vedr. valgfag (neuropsykologi) på Psykologi E16. Ansøgningen god-
kendt med følgende krav: 

 At hvis neuropsykologi ikke udbydes F16 på Psykologi, så skal du vælge et af de udbudte valgfag på 
Psykologi F16 eller et andet godkendt valgfag på Aalborg Universitet. 

 At der kun dispenseres én gang for eksamenstilmelding på kun 25 ECTS 

 At det er den studerendes eget ansvar at deltage tilfredsstillende i kurser på Musikterapi sideløbende 
med at følge valgfag på Psykologi på 6.semester. 

 Valg af SN-næstformand pr. 1. juli 2015 

 Vedtaget at Sidsel Villadsen bliver konstitueret SN-næstformand 1. juli 2015, JA-I bli’r jo KA i juni 2015  

 Music in the Brain v.DSM-J 

DSM-J skal, som ”forskningsassistent”, udføre intervention (og den aktive kontrol) for den kliniske ekspe-
rimentelle undersøgelse for/i samarbejde med Rebeka Bodak, Ph.D.-studerende på AU, Center for Funk-
tionelt Integrativ Neurovidenskab. 

Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab har tilbudt at skrive en udredning angående omfanget af 
arbejdet samt en uddybning af arbejdets Musikterapeutiske relevans. 

 

 

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 

 

MT SN-mødekalender E2015 

Møde 1, uge 36 Onsdag 2. september, kl. 13.00-15.30 (efter opstartsmødet…) 

Møde 2, uge 40 Onsdag 30. september, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 44 Onsdag 28. oktober, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 47 Onsdag 18. november, kl. 09.00-11.30 

Møde 5, uge 50 Onsdag 9. december, kl. 09.00-11.30 

Lokale i Musikkens Hus… nærmere info følger! 


