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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 4/E15 for Musikterapi onsdag 18. november 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), Kirsten Christensen (KiC) 

Afbud: Nikolaj Stegeager (NS), Anne U. Svendsen (AUS), Signe Kristiansen (SK), Kathrine Vognsen (KV) 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 4/E15 

2 Godkendelse af referat 3/E15 – 28.10.2015 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. AAU valg (bilag) 

3. MH håndbog (bilag) 

5 Studienævnsrapport (bilag) 

6 Flytning ?? 

7 Anmeldelse af personfølsomme data i projekter (bilag) 

8 Kaniner fra Katedralskoen v. Anne 

9 Ansøgning 

10 Eventuelt 

 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 4/E15. 

 Dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 3/F15 – 28.10.2015 

 Referatet godkendt. 

 

Ad 3  Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovhol-
der 

Opfølgning 

SN-dato 

Bemærkninger 

 

Done 

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

Team MT E15/F16   
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Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. KV/SLJ 

SLJ – der afholdes SEF studierådsmøde onsdag uge 48/2015 – uddrag af dagsorden: 

Status på Strategi- og handlingsplaner (både på baggrund af selvevalueringsrapport og nøgletal) Hvad 
skal leveres til fakultetet? (30 minutter) (bilag - Årshjul) 

Digital eksamen – orientering (30 minutter) - Hvordan vil studienævnene arbejde med digital eksamen 
fremadrettet? 

UddannelsesZoom – status (15 minutter 

Ny SEF-SL Nikolaj Stegeager (NS) og SLJ har haft et lille præsentationsmøde, hvor SLJ informerede om 
hvor MT havde behov for SEF’s hjælp/støtte. 

2. AAU valg 

Opstillingslister indleveret, yderligere info http://www.aauvalg.aau.dk/  

3. MH håndbog 

MH har sendt mail med håndbog til lejere, ordensregler, evakueringsinstruks og instruks ved tilskade-
komne. Visse punkter fra ”ordensreglerne” skal indgå i MT’s ”ABC”, E2016. Ordensregler mm. lægges på 
Moodle. 

Ad 5 Studienævnsrapport 

 Hele MT SN’s rapport gennemgået/diskuteret. Kommentarer til punkter, hvor HUM FAK har negativ 
kommentar, som der er en forklaring på… 

 Effektivitet, KA – ”under grænseværdien”… Årsagen hertil er langtidssygdom og at studerende vælger 
barsel mellem BA og KA. 

 Ledighed, KA – ”over grænseværdien”… Tallet i SN-rapporten er urealistisk, det reelle tal er nærmere 18-
20 %’s ledighed. DMTF’s undersøgelse viste i 2011 en ledighedsprocent på 18.  

 MT er en lille unik uddannelse og ”én studerende” giver procentvis et stort udsving i statistikkerne, mens 
virkeligheden er en anden. 

 SN-rapporten og MT’s Strategiplan ”flettes” sammen. MT’s Strategiplans nuværende 14 punkter reduce-
res til mellem fem og syv punkter - mere realistisk med strategiplanens tidshorisont på tre år. Møde med 
SEF/HUM FAK, januar 2016. 

Ad 6 Flytning?? 

 Et MARERIDT – i det, som nok forventet, at ombygningen i MH tager længere tid.  

 Ombygningen var – mere eller mindre – ”lovet” klar til MT/M 1. februar 2016, men i flg. den seneste ud-
melding fra TF, vil ombygningen nu vare mindst fire måneder, altså strækker sig over hele F16 semestret. 

 MT’s 1. prioritet er at Terapilokalet flyttes på 4. sal i lok. 449 og lokalet skal være klar til undervisning 1- 
februar 2015! 

 Musik og MT vil i hele F16 semestret mangle to seminarlokaler, hvor det ene lokale skal kunne rumme 
mindst 30 personer. En Institutopgave at finde løsningen, hvor de to seminarlokaler skal findes til F16. 
Create eller på Nordkraft…? 

 Møde vedr. MH’s forestående ombygning, mandag uge 48/2015, hvor SLJ deltager. 

Ad 7 Anmeldelse af personfølsomme data i projekter 

 Orientering om procedure/regler for indsamling og anmeldelse af fortrolige oplysninger i forskningsprojek-
ter/studenterprojekter. Fokus og mere OBS på reglerne! 

 Forskningsprojekter skal anmeldes til Datatilsynet – anmeldelsesskema udfyldes og sendes til personda-
ta@adm.aau.dk. 

  

http://www.aauvalg.aau.dk/
mailto:persondata@adm.aau.dk
mailto:persondata@adm.aau.dk
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 Studenterprojekter skal ikke anmeldes til Datatilsynet – men de studerende skal være OBS på hvordan 
indsamlet data anvendes/fremstår etisk korrekt i projekterne og opbevaringen. 

 For at sikre at de studerende, og uddannelsen, omgås de fortrolige indsamlede data på den (etiske-) 
korrekte måde, skal samtykkeerklæringen for 6. og 9. semesters praktik tjekkes ASAP og efter 
tjek/redigering, sendes til gennemlæsning/godkendelse af AAU jurist – evt. ind over AAU’s ”Kontrakten-
hed” (Samtykkeerklæring, pkt. til næste SN-møde uge 50) 

 I de mindre projekter skal det tydeligt præciseres (i vejledningen), hvad man må og ikke må mht. fortrolige 
oplysninger/data (Projekthåndbogen…) 

Ad 8 ”Kaniner” fra Katedralskolen, Aalborg v. AUS 

 Katedralskolen har sagt go' for, at de vil stille med et helt hold til 4. sem. ”Musikalsk ledelse 2” eksamen 
S16.  

 Katedralskolen har gjort det således, at de nu har genindført "alternativ årsprøve". Det betyder, at der 
stilles med et helt hold til den pågældende e-dato S16. Holdet vil efterfølgende evaluere oplevelsen som 
”kaniner” – hvad lagde de mærke til, snakker om musikken osv. – det er altså ikke frivilligt. På den måde 
er MT også garanteret, at de rent faktisk møder op! 

 Alle 1. g'er har, så vidt jeg har forstået, kun én eksamen, og de vil meget gerne fortsætte aftalen således 
at det også fremover bliver 1. g'ernes ”alternative årsprøve”. Antallet af elever svinger selvfølgelig lidt, 
men generelt er de et sted mellem 20 og 30. 

Ad 9 Ansøgning 

Ansøgning om merit/erstatning for valgfaget ”MT Sangskrivning V15/16, 5 ECTS” på baggrund af delta-
gelse i ”PhD projekt description & student involvement, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin”.  

Projektet er absolut relevant og givende for MT. Ansøgningen godkendt af MT SN. 

Ad 10 Eventuelt 

 

 

 

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… 

 

 

 

Glædelig jul og godt Nytår… 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKScwuHgnMkCFUKLLAodte4Lmg&url=http://www.clipartsheep.com/screen-beans-4-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwzZDNkeTVyWVhKcGJpMXNhWE5pWlhSb0xtUnJMMmx0WVdkbGN5OXpMM05qY21WbGJsOWlaV0Z1Y3k4d05DOWlaV0Z1Y3pBMU5TNW5hV1l8dz01NDJ8aD0zMjB8dD1naWZ8/&psig=AFQjCNFgoBVm1sIw6aqWNqW30Pvw4FS0Tg&ust=1448031747923361

