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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 1/E15 for Musikterapi onsdag 2. september 2015, kl. 13.00-15.30 

Lokale: Musikkens Hus, lok. 468, 4. sal 

 

Til stede: Hanne Dauer Keller (HDK), Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ulla Holck (UH), 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: Signe Kristiansen (SK), Kathrine Vognsen (KV) 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 1/E15 

2 Godkendelse af referat 5/F15 – 03.06.2015 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Optag E15 og ansøgning om taxameter takst 

3. Digital eksamen (bilag)  

4. Bevilling til nyt udstyr 

5. Valgdata (bilag) 

6. Dimensionering og retskrav (bilag) 

7. Studenterstudievejleder kursus (bilag) 

5 Flytning! 

 Depot & Gulvplads 

6 Semesterevaluering (bilag) 

7 Bogliste og udviklingspsykologi (bilag) 

8 PROMUSA video 

9 Høring på skoler og i studienævn – udkast til AAU strategi 2016 (bilag) 

10 Ansøgninger 

11 Eventuelt 

 Flytte SN-mødet i december? 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 1/E15. 

 Dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 5/F15 – 03.06.2015 

 Referatet godkendt. 
  



  2 

 

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  

 02.09.2015 SLJ sender skriv til 
HDK, til pkt. på 
PSYK’s SN-møde 

 

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

AUS 

DSM-J  

30.09.2015 AUS formidler kontakt 
til Gymnasie… 

Hjælp til eksamener 
(kaniner) 

 

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

SLJ og 
LOB 

E2015 Stor interesse ”udefra” 
for VF… 

 

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

AGJ/ 

DSM-J 

F2015 OBS… 

Er det done…? 

 

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. HDK 

Uddannelses-Zoom-Indberetning fra E15 – se nedenstående info: 

Pilotprojekt siden E14 på AAU, hvor 29 uddannelser har prøveindberettet, heriblandt Psykologi. Opgaven 
udgør en stor arbejdsbyrde for semesterkoordinatorer og sekretærer (indberetningen) – i det der pt. er in-
gen IT-understøttelse af denne proces… 
 
Formål med indberetningssystemet: Timetalsopgørelse 
• At få udarbejdet en samlet opgørelse af undervisnings- og vejledningstimer for de videregående  
• uddannelser 
• Større gennemsigtighed i kvaliteten på de videregående uddannelser for de studerende 
• Konsistent og sammenlignelig opgørelse af undervisnings- og vejledningsaktiviteter 
• Dokumentation for hvor mange fastansatte VIP/DVIP, der varetager undervisnings- og vejledningsak-

tiviteterne 
  

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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Hvem skal indberette? 
• Hver institution skal indberette timetal for alle dens udbud af ordinære uddannelser. Indberetningen 

tager udgangspunkt i det juridiske uddannelsesbegreb. AAU skal således indberette timetal for alle 
uddannelser til november  

• Hvis en uddannelse udbydes i samarbejde mellem flere institutioner, er det kun den institution, hvor 
de studerende formelt optages, der skal indberette data for hele uddannelsen1. 

Hvad skal indberettes? 
• For hver ordinære uddannelse og for hvert selvstændigt udbudssted skal AAU indberette det planlag-

te tilbud om undervisnings- og vejledningsaktivitet til de studerende. (Master er ikke omfattet) 
• Undervisnings- og vejledningsaktiviteten skal opgøres pr. semester i studieordningen ud fra uddan-

nelsens opbygning i følge den nyeste gældende studieordning. 
• Timetalssystemet danner baggrund for datafangst i forhold til Uddannelseszoom og er dermed en del 

af kvalitetssikringsarbejdet, hvilket har primært fokus for AAU’s ledelse. 
 
Eksamenstimer skal ikke indrapporteres i systemet og derfor er det vigtigt, at UV timer, vejledningstimer 
og eksamenstimer er adskilte for, at der kan indrapporteres så korrekt som muligt og at informationerne 
skal kunne hentes et sted (info i semesterbeskrivelserne /- planerne). 
 
I timetalssystemet skal der ligeledes indberettes, hvor mange UV timer og vejledningstimer der gives til 
holdstørrelser med over 40 studerende og hvor mange med under 40 studerende, samt hvor mange VIP 
timer og D VIP timer der anvendes til undervisning og vejledning, samt ECTS. 
 
Der skal ligeledes indberettes hvilken studieordning der er den gældende og hvilken STADS kode den 
enkelte studieordning har. 

Budget 2016 (SAMF/HUM) – ”før/nu” hoveddelen af økonomien på FAK HUM, men i 2016 overgår meget 
af økonomien til Institutterne og derfra videre til Studienævnene.  

Midler til de studerende forhøjes fra 2016, hvilket bl.a. medfører at Studienævnene selv skal afholde ud-
gifter til censorer og aftagerpanelmøder mv. (udgifter før/nu afholdt af HUM/FAK) 

2. Optag E15 og ansøgning om taxameter takst 3 
Der er 10 studerende som har bestået optagelsesprøven og nu optaget på 1. semester E15 .  
SLJ nævnte, at det var to atypiske optagelsesprøver i maj og august 2015. De studerende var enten rigtig 
dygtige eller ikke dygtige – mellemgruppen med ”både/og/muligvis” var der slet ingen. Årsagen til denne 
atypiske oplevelse, tillægges den udmeldte dimensionering på HUM. 
Taxameter takst 3 er ikke opnåeligt pt., så ingen ansøgning fra MT – men synlighed på ny økonomi mo-
del for MT. Fakultetet indkalder til møde desangående. 

3. Digital eksamen 
Digital Eksamen er nu næsten klar til anvendelse på hele universitetet i forbindelse med eksamener, hvor 
der sker en skriftlig aflevering – dvs. projektafleveringer, skriftlige hjemmeopgaver. Alle studier bedes så-
ledes, så vidt muligt, tage løsningen i brug til disse typer af eksamen. 
Yderligere information på MT’s STORMØDE, tirsdag uge 44/2015. 

4. Bevilling af nyt udstyr 
I forbindelse med flytningen fra KS6 til Musikkens Hus, har Inst. f. Kommunikation bevilliget DKK 
40.000,00 til køb af nyt udstyr  

5. Valgdata 
SV er indberettet til HUM FAK som SN-næstformand og SV melder navn på studerende (OBD) til valg, r 

6. Dimensionering og retskrav 
Pga. manglende varsling i forbindelse med udmøntningen af dimensioneringen – sidestilles de bachelo-
rer, som havde retskrav i 2014, med retskravsbachelorerne fra 2015 – når der er tale om ansøgning til 
optagelse på en dimensioneret kandidatuddannelse, der ikke har været dimensioneret tidligere. 
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7. Studenterstudievejlederkursus 

Tidligere har der været et kursus i samarbejde med de øvrige universiteter, men dette samarbejde har 
AAU trukket sig ud af, i det at AAU vil lave egne kurser. Kursus forventes i løbet af efteråret 2015. 

8. MT foretræde for Sundheds- og ældreudvalget på Borgen 

Tirsdag uge 43 – skal Musikterapi foretræde for Sundheds- og ældreudvalget på Borgen.  

Ad 5 Flytning – depot og gulvplads, lok. 301 (terapilokale) 

 Flytning virkelig en udfordring og stadig er det! Det roder med udstyr, som skal i depot. ØBRO er bestilt til 
at fjerne udstyret og køre i depot, men ”hvem skal så betale”. Bliver kørt i depot, mandag 7. september 
2015. 

Gulvpladsen i lokale 301 er en mangelvare med 13 studerende – liggende. SLJ forhørte rundt om det er 
så ”vigtigt”, at der er et flygel i terapilokalet (får to klaverer derinde…)? Hvis flygelet bliver flyttet ud i loun-
gen, foran Jazz, ville det gi’ masser af gulvplads og bedre det står i loungen end i depot. 

Alle enige om det er en god ide, hvis flygelet må ”parkeres” i loungen  

Ad 6 Semesterevaluering F15 

 F15’s semesterevaluering gennemgået på MT’s opstartsmøde onsdag 2. september 2015. SV sender 
referat med OBS-punkter til SLJ. Punkter indskrives i rapporten, som fremlægges på næste lærermøde 
og efterfølgende på Aftagerpanelmødet, medio oktober 2015 – til info og godkendelse. 

Ad 7 Bogliste og udviklingspsykologi 

 Opdateret bogliste – diskussion om ”how to do” mv. UH påpegede, at som en del i den akademiske læ-
ring er at finde bøger/artikler i god tid… 

 Læse- og undervisningsplan for Udv. og neuropsykologi, 3. sem. lægges ud på MT’s hjemmeside under 
modulbeskrivelser. 

Ad 8 PROMUSA video 

 Videoen er færdig og godt lavet, men er lidt for lang og skal kortes af til max. 4 til 5 minutter. Problemet er 
at redigeringsfilen er ”væk”… og Sarah, 5. semester har arbejdet mange timer på redigeringen. 

 HUM FAK har bidraget med 30 timer til projektet. 

Ad 9 Høring på skoler og i studienævn – udkast til AAU strategi 2016 

 Udkast til overordnet AAU’s strategiplan 2016-21,forelagt MT SN dd. Der skal en offentlig tilbagemelding 
fra SN og MT SN har bl.a. følgende bemærkninger til strategiplanen: 

• Strategiplanen fremstår meget ”højtsvævende”, som et ”ud-ad-til” dokument fokuseret på AAU’s 
forskning og uddannelse, men hvad med ”formidling og vidensdeling”. 

• Meget fokus på AAU’s samarbejde med det private område og ikke noget om samarbejdet med 
det offentlige (kommuner, regioner og stat), hvor der også er meget samarbejde… 

• Giver strategiplanen mening for de studerende? Strategiplaner skal give mening på alle niveauer. 

Ad 10 Ansøgninger 

Dispensations ansøgning vedr. ”specielt designede valgfag” F16 er behandlet på MT SN-møde, 2. sep-
tember 2015 og blev godkendt med følgende krav: 

• At hvis der opstår problemer i samarbejdet med det ”specielt designede valgfag” (MiB, CFIN, 
AU), 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 – side-

løbende med at følge det ”specielt designede valgfag” (MiB, CFIN, AU) eller et valgfag på Psyko-
logi/Aalborg Universitet på 6.semester F16. 
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 Dispensation for udsættelse af ”Terapirettet krop og stemme mv.” til E16 – godkendt. 

Ansøgning vedr. tre ekstratimer til supervision i f. m. 9. sem. praktik - diskuteret heftigt blandt de stude-
rende på MT SN-mødet 2. september 2015. Beslutningen er, at MT SN dækker halvdelen af de ansøgte 
tre timers supervision, den anden halvdel er egenbetaling. 

Beslutningen er bestemt på baggrund i: 
• at du ikke har kontaktet din individuelle supervisor før det aftalte/lovede forløb med klienterne 
• at du først efter de aftalte/lovede forløb søger ekstra supervisionstimer 
• at du ikke har fulgt praktik retningslinjerne (se under 9. sem. modulbeskrivelser) 
• at begrundelsen danner præcedens for fremtiden 

Ad 11 Eventuelt 

Ansøgning om tilskud til transport, 9. sem. praktik E15. Tre studerende har ansøgt og MT SN bevilliger 
tilskud i henhold til de gældende regler, som de studerende er gjort bekendt med… 

 

 

 

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 – (Afbud fra KiC) 

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 (SKAL flyttes…) 

 


