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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 2/E15 for Musikterapi onsdag 30. september 2015, kl. 09.00-11.30 

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

 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ulla Holck (UH), Oda B. Dypvik (OBD), Sidsel Villadsen (SV), Dani-
el Skak Mazhari-Jensen (DSM-J), Anne U. Svendsen (AUS), Emil G. P. Eriksen (EGPE), Kathrine 
Vognsen (KV) 

Afbud: Kirsten Christensen (KiC) 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 2/E15 

2 Godkendelse af referat 1/E15 – 02.09.2015 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Aflysning af aftagerpanelmøde, oktober 2015 

3. Stormøde flyttet – gæst til stormøde 

4. Budget 2016 

5. Selvevalueringsprocedure - handlingsplan 

5 Aalborg Semesterevaluering (bilag) 

6 PROMUSA Semesterevaluering (bilag) 

7 Auditiv analyse, eksamen V15/16 - dispensation 

8 FLYTNING - brainstorm om næste ombygning 

9 Eventuelt 

 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 2/E15. 

 Dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 1/F15 – 02.09.2015 

 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  

 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 

28.10.2015 

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… 

UNI må ikke være i 
konkurrence med 

andre GIM-kurser – 
afklaring om konse-

kvenser… 

Done 

??? 

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…? 

Done 

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

Team MT E15/F16   

Ad 7/02.09.2015 Kontaktes – Martin K. (Musik) og Michael B. 
(Kons.) om hvem de foreslår til opstart af 
fællesudvalget. 

SLJ    

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. KV 

Stor prognose, budget 2016 – problematik at skolen er delt på to institutter 

Skolestrukturen skal evalueres til foråret 2016. 

Udfordringer med indberetninger, uddannelseszoom – ikke den store udfordring for MT 

2. Aflysning af aftagerpanelmøde, oktober 2015 

Pga. MT’s foretræde i Sundheds- og ældreudvalget, Borgen – et foretræde affødt af aftagerpanelmødet 
F15 – aflyses aftagerpanelmødet i E15. 

3. Stormøde flyttet til 27. oktober 2015, uge 44. 

Gæst til stormødet – kvinde med svære problematikker, fortæller behandlere, hvad man som klient har 
brug for. 

  

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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4. Budget 2016 

UH og SLJ mødes – budgetmodel for MT, ekstrabevilling, STÅ 

5. Selvevalueringsprocedure – handlingsplan 

Tre-års-evaluering: Referat, handleplan, optag og aftag. 

Ad 5 Aalborg semesterevaluering F15 

 Aalborg evaluering gennemgået og godkendt. 

GIM kursus dec. 2015/jan. 2016 – skal evalueres i ny form af 7./8. semester. 

PROMUSA – generel positiv feedback, udfordringer med improvisationsfaget – svært at komme ind i for 
de studerende. Evt. ny formidling af faget – modulbekrivelse, eksamensfokus kontra ”hvad får vi ud af 
det” 

SN – enighed om, at der skal gøres opmærksom på udfordringerne ved faget, hjælp med struktur på øv-
ning. 

Forslag – Kan faget ”Musik og Identitet” hjælpe til at forberede de studerende på identitetsudfordringerne 
ved improvisationsfaget? 

Ad 6 Auditiv analyse, eksamen V15/16 - dispensation 

 E15 andre undervisere på faget – UH, BDB og LOB. 

 Dispensation til at skrive én analyse på 5 sider – årsag til dispensationen er at færdighederne også testes 
i andre MT fag/moduler. Dispensation godkendt 

 Udlevering af opgaven mandag 26. oktober og aflevering mandag 2. november 2015. 

Ad 7 FLYTNING - brainstorm om næste ombygning i Musikkens Hus 

 SLJ – rykker for info omkring planer for nytår 

 Jazzcenter rykker ud: 

 Laves til seminarrum og kontorer: Hvad har vi brug for? 

 SLJ foreslår:  

 Terapilokalet er ikke lydtæt – vi vil gerne flytte terapi op i et lydtæt lokale på 4. sal 

 Kunne være dejligt med et studenterlokale til musik og musikterapi.  

 Projektbibliotek – og et gennemskueligt system i disse 

 Vi mangler desuden et depotrum – fx et specialerum eller grupperum på 5. sal.  

Forslag i SN: Indret lok 301 som fællesrum, der i dagstimerne kan bruges til studie og i aftenstimerne kan 
bruges til fællesarrangementer  

 Mangler køkkenfaciliteter på 3. sal: Forslag: Zinkvask ved toiletterne, og automat til kaffe 

 Skabe med lås kan sættes i lok. 301 så nogle har mulighed for at få låst noget inde 

 2 seminarrum på 3. sal – kan Jazzcentret laves til 2 seminarrum? Rent bygningskonstruktionsmæssigt? 

 Hvor meget plads har vi brug for til kontorer – PhD’ere, andre undervisere 

Husk at tænke langsigtet – lige nu bor mange VIP’ere i KBH, der skal også være plads til dem, hvis der 
bor flere i Aalborg 

Er det muligt at sætte en foldedør/skydedør  mellem to seminarlokaler, så man kan udvide lokalet til dob-
beltrum (til PhD forsvar mm.) 

 Mødes med musikstuderende om køkken/kopper/arrangementer/fredagscafe/festudvalg. 

Fælles udvalg med alle fra musikuddannelserne 2 fra hver uddannelse – SN medlemmer kan være ”Pri-
mus Motor” –  

To mål med fælles udvalg: Et mål er – struktur; kopper, fest og arrangementer som fx MGP d. 21. no-
vember 2015. Andet mål er – at samle folk og for at få gode nye ideer uddannelsesmæssigt som fagligt. 
Mødes månedligt. Sidsel melder sig fra MT, hun forsøger at spørge på 3. semester om der er en anden 
der vil med. SLJ spørger Martin K. (Musik) og Michael B. (Kons.) om hvem de foreslår til opstart af fæl-
lesudvalget.  
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Temaer til fælles udvalg: Fælles kultur i Musikkens Hus, kopper/køkken, arrangementer, julefester, ud-
klædningsfester (fastelavn), fredags/torsdagscafe, galla, sommerfest, fællesjam, impro, Intro for første 
semester for alle uddannelser (fx en dag med arrangementer + fest), sportsarrangementer, dans, salsa, 
lancier mm 

 

 

 

 

 

 

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…) 

 


