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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 3/E15 for Musikterapi onsdag 28. oktober 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), Signe Kristiansen (SK) Kathrine 
Vognsen (KV), Kirsten Christensen (KiC) 

Afbud: Nikolaj Stegeager (NS) 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 3/E15 

2 Godkendelse af referat 2/E15 – 30.09.2015 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Økonomi 

3. Digital eksamen? 

4. Lejermøde Musikkens Hus 

5. Strategi (bilag) 

5 Flytning – næste omgang 

6 Projekthåndbog (bilag) 

7 Studenter konference februar 2016 

8 Uddannelsesindgang til Musikkens Hus 

9 Lokalekultur 

10 Ansøgninger 

11 Eventuelt 

 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 3/E15. 

 Dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 2/F15 – 30.09.2015 

 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 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 har forhørt på et 
gymnasie 

Gymnasiet ønskede 
svar retur på ? vedr. 

diverse eksamensinfo 
og antal elever (min. 

10 elever) 

Done 

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

FØR – GIM 1 bevis gav automatisk adgang 
til GIM 2, men fremadrettet skærpes krave-
ne, i det der forlanges ”lidt” mere erfaring. 

Men hvor kan man få info om de nye ”Gene-
relle bestemmelser/krav”? 

SLJ og 
LOB 

 

 

SLJ? 

 

E2015 Stor interesse ”udefra” 
for VF… 

UNI må ikke være i 
konkurrence med 

andre GIM-kurser – 
afklaring om konse-

kvenser… 

? 

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 

SEF har fået ny skoleleder, Nikolaj Stegeager. NS er udpeget og tiltræder officielt 1. februar 2016 men 
deltager, så vidt det er muligt, i SN-møder E15. Fremadrettet deltager KV og NS sammen én gang pr. 
semester – ellers som nu KV. 

Meget tid på flytning til Ks 3, Inst. for Læring – problem med fordelingen af UV-lokaler, bl.a. fordi to-timers 
slots ikke overholdes. Alle vil undervise mellem kl. 10.00 og 14.00! 

Opfølgning på SN-rapporter og statusmøder – FAK’s og MT’s statusmøde (strategiplan), januar 2016. 

2. Økonomi 

Fra 2016 er MT’s småfagsbevillingen fra HUM FAK udfaset og nuværende takst 2 opnormeres fra 60 ti-
mer/STÅ til 90 timer/STÅ. Denne takst justeres efter antal studerende, flere studerende = mindre ti-
mer/STÅ. 

3. Digital eksamen 

Digital eksamen V15/16 – Centralt adm. meldt ud, at det er skolelederen der bestemmer om digital eksa-
men skal anvendes i V15/16. SLJ melder ind med 7. sem. ”Synopsis” – hvis MT skal med fra V15/16. 

4. Lejermøde Musikkens Hus (MH) 

Der afholdes ”lejermøder” for lejerne i Musikkens Hus, hvor diverse info og ”problemer” vendes. Der har 
været klager over dårligt indeklima bl.a. 4. sal øst (”tung” i hovedet og hovedpine). Klimaanlægget styrer 
selv ”udskiftning af frisk luft” – så åbne vinduer for ”frisk luft” skulle ikke være nødvendig. 

Der skærpes overfor lejerne at være OBS på, hvem der befinder sig i MH ”udefra” – her tænkes specielt 
på uddannelsesetagerne. 

5. Strategi 

UH og SLJ udarbejder ny MT strategiplan 2015-2018 – med udgangspunkt i den nuværende strategiplan. 
Planen skal være udarbejdet til SN-møde, december 2015 og efterfølgende med på SEF/MT statusmøde, 
HUM FAK, januar 2016 
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Ad 5 Flytning – næste omgang… 

 Planen er at nuværende terapilok. 301 flyttes til lok. 449 ASAP og at lok. 301 indrettes til et midlertidigt 
storkontor for VIP, mens det nuværende VIP storkontor + JAZZ’s lokaler ombygges… 

 Tænkt, at der skal etableres et stort seminarlok., to dobbeltkontorer og fire enkeltkontorer + at lok. 301 
bliver et lille seminarlok. Del af det nuværende storkontor, tænkes ombygget til multiarbejdsplads for stu-
derende (M og MT). 

 Hvor MT’s bibliotek + projekter skal opbevares er en udfordring – kan ikke løses, før ombygningen er 
udført. Oprydning i projekter nødvendigt… 

 Info., at JAZZ har rådighed over et depotrum i MH’s kælder – dette lokale depot til instrumenter + projek-
ter. Dato for JAZZ’s udflytning er endnu ikke officielt meldt ud (kontrakt til 31. december 2015) 

Ad 6 Projekthåndbogen (oktober 2015) 

 MT VIP har opdateret projekthåndbogen, svarende til BA-SO og KA-SO 2014. 

 Studerende efterlyste afsnit i projekthåndbogen – fx ”eksempler på en god diskussion” og ”data indsam-
ling” (de etiske regler) 

 Diskussion om referencestil – APA er den referencestil der undervises i gennem hele uddannelsen, men 
anden reference kan/må anvendes. MEN uanset hvilken stil der anvendes, skal stilen FREMGÅ tydeligt 
på forsiden, incl. antal tegn mv. – forsiden skal ses som en kontrolside til vejleder og den studerende. 

 ”Nu og her” smårettelser/opdatering + uploading på nettet – ASAP (KiC/done) 

Ad 7 Studenterkonference, februar 2016 v. ODB 

 OBS til F16 skema, alle semestre holdes undervisningsfri fredag 12. februar 2016 – i det der planlægges 
den første MT studenterkonference 12. til 14. februar 2016, hvor VIP spørges om deltagelse som ”key 
note speaker” når fokus for konferencen kendes. 

 Lokale 445/447 reserveres i ”reserve” (KiC/done), men det forventes at det ”store” seminarlok. på 3. sal 
er klar til studiestart og kan anvendes til konferencen…(eller evt. større lokale i Create). 

 OBD forhørte MT SN mht. midler til at støtte konferencen? SLJ forklarede, at MT SN ikke har budget til 
det, men SLJ hjælper gerne med at søge midler andre steder (VG, SEF-skolen, Inst). Men først skal 
OBD/gruppen udarbejde et budget, hvor fokus/indhold/formål mv. med konferencen skal fremgå – der 
skal bl.a. også indregnes en ”deltager egen betaling” i budgettet. Antal tænkte deltagere også vigtigt! 

 OBD melder retur til SLJ, når budget mv. er udarbejdet og klar til ansøgning. 

Ad 8 Uddannelsesindgang til Musikkens Hus 

 Efterspurgt mere synlighed af indgangen til uddannelserne i Musikkens Hus. Uddannelsesindgangen er 
mod vest – og GRÅT skilt kan ikke ses af besøgende, i det det står langs med bygningen.  

 Forslag til at tydeliggøre det nuværende skilt, MAL det RØDT og påfør uddannelsernes logoer – samt 
evt. opsætte et skilt mere, som kan ses ude fra Nyhavnsgade/Nordkraft... 

Ad 9 Lokalekultur 

Nye omgivelser – nye ”usagte” regler… 

Bl.a. at mødelokalet (468) kun er til VIP (ikke undervisning), studenterstudievejlederkontoret kun til ”rå-
dighed” for stud.stud.vejl i den udmeldte kontortid, i det kontoret også fungerer som UA-kontor. DSM-J in-
formerer, at hvis en UA’er vil benytte sig af kontoret, forlader han selvfølgelig kontoret – men den situati-
on er ikke opstået endnu – så ingen problemer med kontoret, indtil videre. 

Vigtigt – for alle brugere – at være i dialog, vise hensyn, respektere lokalekulturen (stille områder mv.) 
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Ad 10 Ansøgninger 

 Tre ansøgninger – alle vedrørende dispensation om at projektskrivning alene E15. 

 Meget specifikke emner, stort engagement og projekterne giver fagligt mening på uddannelsen 

 Dog være OBS på det etiske ved data indsamling, hvor man indgår i to roller (underviser/projektskriver). 

 En af betingelserne, for dispensation, er at den/de studerende ved, hvad man må – rent etisk! 

 Som alene projektskriver, skal alle være OBS på at det er mindre vejledningstid – og nøje overveje, hvor-
dan man bruger sin vejleder. 

 Alle tre ansøgninger godkendt. 

Ad 11 Eventuelt  

 Projektkasser (8 flyttekasser)i studenterstudievejleder-/UA-kontor v. DSM-J 

 Hvad med alle de projekter? 

 Forslag alle projekter fra før år 2000 kasseres, alle specialer beholdes og 1. semester projekter for de 
seneste tre år lægges i en flyttekasse, så det nuværende 1. semester har mulighed for at se ”how to 
do”…Hjælp ønskes  

 Ugeopgave – Udv. og neuropsykologi, 3. semester (AUS) 

BA-SO 2014 uklarheder i forbindelse med eksamen/ugeopgaven. Dispensation – inddragelse af erfarin-
ger af klinisk praksis, fx praktikken. 

 

 

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. 13.00-15.30… 


