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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 5/E15 for Musikterapi onsdag 9. december 2015, kl. 13.00-15.30 

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

 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ulla Holck (UH), Oda B. Dypvik (OBD), Nikolaj Stegeager (NS), 
Sidsel Villadsen (SV), Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J), Emil G.P. Eriksen (EGPE), Kirsten 
Christensen (KiC) 

Afbud: Anne U. Svendsen (AUS) 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 5/E15 

2 Godkendelse af referat 4/E15 – 18.11.2015 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Autorisationsprojekt - opfølgning 

3. Flytning - opfølgning 

4. PROMUSA - full cost 

5. Studenter studiesamtaler 

6. Værdsætning af undervisning 

5 Samtykkeerklæring, 6. sem. praktik (bilag eftersendes) 

6 Kommentarer til nøgletal (bilag eftersendes) 

7 Strategihandleplan (bilag eftersendes) 

8 Censor årsbrev (bilag) 

9 4.semester teorifag – dispensation 

10 Musikkens Hus hjemmeside (bilag) 

11 Kvote 2 kriterier (bilag) 

12 Eventuelt 

 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 5/E15. 

 Dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 4/F15 – 18.11.2015 

 Referatet godkendt. 
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Ad 3  Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovholder Opfølgning 

SN-dato 

Bemærkninger 

 

Done 

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

Team MT E15/F16 Afventer…  

Ad 5/09.12.2015 SEF undersøger om ”bio-data” skal anmel-
des Datatilsynet, når det er studerende der 
har indhentet data? 

NS F16   

Ad 10/09.12.2015 PR i MUS HUS – en go’ ”teser”. 

Oplæg sendes til SLJ 

SV og OBD F16   

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. NS 

En temadag/kursus for SN-formænd og sekretærer, planlagt 28. april 2016. Temaet er ”Den svære sam-
tale”, hvor fokus er at hjælpe/informere de studerende, hvis der opstår problemer i studietiden. 

Fremdriftsreformen er ændret. Før var det Ministeriet der ”piskede” de studerende hurtigere gennem ud-
dannelsen, hvor nu det er Universiteterne der har overtaget ”pisken”. Uddannelserne afventer et cen-
tralt/FAK udspil, hvordan ændringerne skal implementeres. 

MT’s Masteruddannelse i Terapeutisk Proces Facelitering (TPC) starter ikke F16 – trods udmeldinger har 
vist en stor interesse (Psykoterapeutisk Forening) for denne master, har kun fem ansøgt. Forsøger op-
start E16 – samt undersøge hvorfor ikke flere søgte optagelse. Dialog on-going. 

Studieleder, SN-formænd + FAK møde uge 49/2015 – fremhævet flg. pkt.: 

Retningsgivende timenorms-model = et ”normkatalog” som beskriver et min. niveau for at sikre den nød-
vendige kvalitet i undervisningen. FAK undersøger de forskellige uddannelsers timenorm. Ikke noget pro-
blem for MT, i det MT føler normen. 

Ansvarslister – ”Hvem skriver hvad i et projekt”. Gruppeprøverne genindført afskaffedes ansvarslisterne, i 
det alle i gruppen hæfter kollektivt for projektet. FAK undersøger hos andre FAK ”Hvad gør de” og melder 
tilbage. 

2. Autorisationsprojekt – opfølgning 

Efter MT’s besøg på Borgen har SLJ haft et møde med Flemming Møller-Mortensen (FM-M) og efterføl-
gende møde med dekan Henrik Halkier, HUM FAK.  

MT i aktiv rolle i f.m. udformningen af demensplan 2016 (samarbejde med Sundhedsministeriet, Sund-
hedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreudvalget) og i en allianceopbygning med diverse foreninger (KL, 
FOA, Ældresagen, Dansk Sygeplejeråd, Alzheimer Foreningen m.fl.) samt sparring med FM-M  

SLJ/MT ansøgt om DKK 150.000,00 til frikøb af undervisere (SLJ, HMR, LOB) til ovenstående (mål 2, 
MT’s Strategiplan) og ansøgningen godkendt. 

Frikøb medfører UV/VIP ændringer i F16 skema. SLJ og NH underviser F16 i KGMF, SLJ med til intro. 
Projekt- og specialevejledningen fordeles mellem VIP og Ph.D. OBS på at nye undervisere guides GODT 
 

3. Flytning – opfølgning 

Jazz er påbegyndt flytning i uge 50. Det store seminarlokale, som skal være i Jazz – samt seminarlokale 
301 har første prioritet og SKAL stå klart til studiestart F16. Studenterlokalet og kontorer til UV skal være 
klar senest S16. 
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4. PROMUSA - full cost 

Fra 2016 overgår EVU til full cost. Dvs. at udover undervisningen skal EVU selv betale ALT, bl.a. leje af 
UV-lokaler, forbrugsudgifter m.v. Dette medfører en større timebetaling for UV/VIP og deraf stigning af 
studerendes betalingen E16. Hvor meget…er pt. ukendt.  

Spændende hvor mange ansøgere der er til PROMUSA EVU, E16 opstart – og andre EVU’er. 

5. Studenter studiesamtaler 

SLJ har siden sidst (SN-ref. 4/F15) afholdt ni studiesamtaler. Samtalerne er fordelt på 1., 3., 5. og 7. se-
mester. 

De studerende har selv bedt om samtalerne (ikke frafaldstruede studerende) vedr. fokus på det faglige og 
det at gå på studiet (forventningsafstemning samt max. udbytte af studiet) + opfølgning af tidligere samta-
ler. 

6. Værdsætning af undervisning 

”Fedt at være en go’ underviser”, men undervisningen kan altid blive bedre – SLJ informerede, at under-
visere på AU har deltaget i et kompetenceudviklingskursus, altså mere fokus på opkvalificering og under-
visning, udover BFI-tallene (Kompetenceudvikling – en del af UV-timerne/frikøb?) 

Ad 5 Samtykkeerklæring, 6. sem. praktik (bilag eftersendes) 

 OBS på hvordan indsamlet data anvendes/fremstår etisk korrekt i projekterne og opbevaringen. 

 Formular/skabelon for samtykkeerklæring drøftet og der skal udarbejdes en for 2., 6. og 9. semester i f. b. 
mede praktikken. 

 Spørgsmålet er så, om formularen skal til en jurist først…eller MT udarbejder formularerne, MT SN god-
kender og efterfølgende sendes formularerne til en jurist? 

 SEF undersøger om ”bio-data” skal anmeldes til Datatilsynet, når det er studerende der har indhentet 
data? 

Ad 6 Kommentarer til nøgletal (bilag eftersendes) 

 Nøgletalsrapporten – et oplæg til MT’s strategi- og handleplan. 

 Procenter giver ingen mening. ”Lille” uddannelse = et stort %-udsving, som ikke giver et realistisk billede. 

 Kommentar til identifikation af frafaldstruede efterår 2015 – intet foruroligende og fra SN MT er der taget 
handling/aktion. 

 MT’s nøgletal behandlet/godkendt dd. – SLJ sender til SEF og Inst. f. Kommunikation. SEF videresender 
til HUM FAK. 

Ad 7 Strategihandleplan (bilag eftersendes) 

 MT’s Strategi-og handleplan er reduceret til fire ”udfordringer og mål” – mere realistisk med tidshorisonten 
på tre år. 

 Kommentar til delmål 1: Rammer og ressource krævende, hvis/når MT-holdene er på 20 studerende. 

 MT’s strategi- og handleplan behandlet/godkendt dd. – SLJ sender til SEF og Inst. f. Kommunikation. 
SEF videresender til HUM FAK. 

 Møde med SEF/HUM FAK, januar 2016. 

Ad 8 Censor årsbrev (bilag) 

 Positivt årsbrev fra en engageret censorformand. Eksempler på kommentarer fra årsbrevet: 

 Censor tilbagemeldingerne foregår elektronisk i SurveyXact, godt modtaget i censorkorpset. En kort dre-
jebog/”hvem gør hvad” for censorer og eksaminatorer ønskes, men ikke påbegyndt i korpset. Bedre til at 
overholde eksamenstiderne, som af og til ”flyder” ud. 
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Ad 9 4.semester teorifag – dispensation 

 I BA-SO 2014, http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/111/111867_mt_4-sem_mtt-1_juni-2015.pdf . 

 Dispensering for ordet ”analysere” i ”Færdigheder”: 

 ”at identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem i forhold til musikterapeutisk praksis med en 
udvalgt målgruppe, begrunde metodevalg, søge og anvende relevant litteratur samt indsamle og analy-
sere data i forhold til den valgte problemstilling  

 Analysere erstattes med at reflektere/diskutere. 

 Dispensation godkendt. 

Ad 10 Musikkens Hus hjemmeside (bilag) 

 Forespørgselsmail udsendt, til lejerne i Musikkens Hus, om uddannelses info på MH’s hjemmeside. SV 
og OBD udarbejder oplæg. 

Ad 11 Kvote 2 kriterier (bilag) 

 Kriterier for at begrænse/udvælge optag, hvis der er for mange ansøgere til uddannelsen – en generel 
information. Problemet har ikke været aktuelt for MT, endnu og derfor er det svært at evaluerer på kriteri-
erne. 

 Kvote 2 kriterierne, 2016 – godkendt. 

Ad 12 Eventuelt 

 Studenterkonferencen 12.-14. februar 2016 opdatering, v. OBD 

 Fuld gang i planlægningen og stor tak til SEF og Inst. f. Kommunikation for at yde støtte til konferencen. 

Tilmeldingsfrist 11. december 2015 og allerede nu er der 20 studerende fra Norge og to fra Finland – in-
gen fra AAU… OBD sender reminder til de studerende. 

v. SV – Sarah E. Helander har arrangeret julesang på sygehuse og plejehjem mm. SEH sendte mail til en 
afdeling på sygehuset med et ”julekor-sang-tilbud” og denne mail er videresendt til mange andre afdelin-
ger. Indtil videre har dette tænkte ”lille” julesangs arrangement varet i to uger  Go’ PR for MT 

 

 

 

MT SN-mødekalender F2016 

Møde 1, uge 6 Onsdag 10. februar, kl. 09.00-11.30 

Møde 2, uge 9 TORSDAG 3. marts, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 14 Onsdag 6. april, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 20 Onsdag 18. maj, kl. 09.00-11.30 

Møde 5, uge 23 Onsdag 8. juni kl. 09.00-11.30 

http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/111/111867_mt_4-sem_mtt-1_juni-2015.pdf

