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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 1/F16 for Musikterapi onsdag 10. februar 2016, 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), Emil G.P. Eriksen (EGPE), Kathrine Vognsen (KV), Kathrine Ni-
elsen (KN), Mads Duevang Dahl (MDD), Kirsten Christensen (KiC) 

Afbud: Nikolaj Stegeager (NS), 

Uden afbud:  
 

Konstituering af nyt studienævn F2016 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 1/F16 

2 Godkendelse af referat 5/E15 – 09.12.2015 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Opfølgningsmøde med Fak 

3. PROMUSA  

4. Ny BASO – fra E16 

5. Infoskærme (bilag) 

6. Digital Eksamen – plagiat scanning 

7. Studiemiljøudvalg (bilag) 

8. Copydan (bilag) 

5 Semesterevaluering (bilag) 

6 Evaluering af studiepraktik (bilag) 

7 Flytning og fællesområde 

8 Dataindsamling i studenterprojekter (bilag – udkast til retningslinjer) 

9 Soloprojekter 2.semester projekt - studieordningsdispensation 

10 Ansøgninger (gennemgås på mødet) 

11 Eventuelt 

 1st. NMTSC, v. ODB (bilag – info program) 

 Mette, klaverstemmer – MT for/med flygtningebørn v. UH 

 Spørgsmål vedr. adgangsprøve F16, hvornår prøven ligger, hvem sender info osv. v. DSM-J 

Konstituering af nyt studienævn 2016: 

SN-formand   Stine Lindahl Jacobsen 

SN-næstformand  Sidsel Villadsen (8. sem.) 

VIP-medlem   Ulla Holck 

Studerende medlem Oda B. Dybvik (6. sem.)   
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 1/F16. 

 Underpunkter påført under pkt. 11 ”Eventuelt” – derefter dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 5/E15 – 09.12.2015 

 Referatet godkendt. 

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 1/F16 – SEF afventer  

tilbagemelding vedr. 
retningslinjer fra FAK 

 

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

Oplæg sendes til SLJ 

SV og OBD F16 SV og OBD er stadig 
på opgaven  

 

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. KV 

Indberetning af digitalt materiale til CopyDan – SEF har ansvaret for indberetningen til CopyDan, men det 
er den enkelte undervisers ansvar at registrere det udlagte digitale materiale. Listerne over digitalt udlagt 
materiale sendes direkte til KV (alternativt sendes alle lister til KiC – som samlet sender listerne til KV) 

Status på MT Åbent Hus 2. marts 2016, DSM-J meddeler alt OK. 

KV og Charlotte Lindvang arbejder med PROMUSA annonceringen til E2016 og forsøger at opnå gode 
priser/tilbud på annoncerne. Har et annoncebudget på DKK 25.000,00 

2. Opfølgningsmøde med HUM FAK 

SLJ og HUM FAK afholdt januar 2016 et opfølgningsmøde, hvor MT’s ”Strategiplan og nøgletal” blev 
gennemgået og en prioritering af ”Hvor skal MT hen og hvad skal der satses på fremadrettet”. Den Inter-
nationale KA i venteposition og mere fokus på EVU, bl.a. SOSU efteruddannelse med valgfag (tomplads 
udbydes). 

3. PROMUSA 

Fra 2016 er EVU PROMUSA overgået til et ”FullCost” budget, hvilket medfører at den studerendes egen-
betalingen stiger med ca. DKK 5.000,00 for de fire semestre. 

Der vil blive samlæsning med Aalborg 1. sem. i PBL og 4. sem. MTT og –forskning 1 via Videolink (ind-
købes til MH af Inst. for Kommunikation). 

EVU PROMUSA giver ikke automatisk adgang til MT KA – PROMUSA skal til adgangsprøve før optag. 

4. Ny BA-SO fra E16 

I ny BA-SO E2016 er der ændringer til modulet ”Musikalsk formidling”, og 2. sem. ”Observation og beskri-
velse af klinisk praksis” hvor case materiale kan indgå men ikke skal, samt der udbydes flere valgfag 
(tomplads tilbydes) 

5. Infoskærme i MH, 4. sal (AAU/AUB) 

Kontaktet af AUB/Helle Brink (hb@aub.aau.dk) og Helle Brink (hbr@aub.dk) 

Studie relevant info til AAU’s infoskærme i midtbyen sendes til kontaktpersonerne Helle Brink 
(hb@aub.aau.dk) eller Helle Brink (hbr@aub.dk) AUB. Info vedr. 1st. NMTSC blev vist på skærmene  

  

mailto:hb@aub.aau.dk
mailto:hbr@aub.dk
mailto:hb@aub.aau.dk
mailto:hbr@aub.dk
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6. DIGItal eksamen (DE) – plagiat scanning 

E15 MT forsøg med 7. sem. eksamen, intern – positiv tilbagemelding fra de studerende. S16 besluttet at 
6. sem., BA-projekt, ekstern eksamen skal foregå via DE. 

Ved upload i DE skal den studerende også uploade i DDPB (upload sammenkoblingen mellem DE og 
DDPB er endnu ikke færdig udviklet), dvs. at MT 6. sem. BA skal uploade begge steder. 

Med indførelsen af DE overgår plagiatscanningen af studenterprojekter fra Det Digitale Projektbibliotek 
(DDPB) til DE. 

7. Studiemiljøudvalg 
For at sikre større fokus på studiemiljøet, opfordres SEF/SN til at opstille en repræsentant til Studiemiljø-
udvalget. Når en repræsentant er valgt, vil NS, studieleder for SEF, viderebringe indstillingen af SEF’s 
repræsentant til udvalget. KV følger op… 

8. CopyDan 

Informeret under pkt. 4.1 ”Nyt fra skolen”. 

Ad 5 Semesterevaluering (bilag) 

 PROMUSA og MT’s opsummeringer af semesterevalueringen E15, præsenteret/diskuteret. SLJ tilføjer 
SN’s kommentarer til hovedtemaerne, efterfølgende godkendt af SN. 

 Opsummeringerne skal dernæst præsenteres for MT’s Aftagerpanel og censorformand (10. marts 2016) 
før offentliggørelsen på http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/studienaevn/  

Ad 6 Evaluering af studiepraktik uge 43/2015 (bilag) 

 Evalueringen gennemgået og alt i alt en fin evaluering, kun nogle småting og det er svært at stille alle 
tilfreds og en del af studiepraktikken er forudbestemt centralt fra. Lokale situationen i MH bliver bedre i 
E16 pga. ombygningen på 3. sal. 

Ad 7 Flytning og fællesområde 

 Seminarlokale 301 er klar til brug og tidligere Jazz er 90 % klart (forventes klar til indflytning uge 8/2016). 

 Næste etape er ombygning af fælleskontor til to kontorer + et lounge/studierum for M og MT’s studerende 
incl. MT bibliotek. 

 Kaffe/te og mikrobølgeovn ud fra kopirum og ind i et grupperum 4. sal, ASAP (ikke en ”ti-fire” løsning, 
men bedre end kopirummet…)  

 Musik sendte anmodning om en løsning på ”kaffemaskineproblemet mm.” til Teknisk Forvaltning/Service 
(TF/S) i november 2015. Musik afventer stadig et svar/afgørelse fra TF/S om der opsættes en glasvæg 
ved lounge området, 4. sal, hvor vask mm. er placeret (eller om hele køkkenet kan flyttes ind i det nuvæ-
rende kopirum og kopirum flyttes til næste grupperum…). 

Ad 8 Dataindsamling i studenterprojekter – udkast til retningslinjer (bilag) 

 Retningslinjer skal tydeliggøre den studerendes holdning til indsamlingen af data, ikke virke afskrækken-
de men data indsamling med eftertænksomhed. Sundhedsvidenskabelige data (bio-data) afventer ret-
ningslinjer fra FAK (aktionsliste pkt.) 

 Tilføjes til udkastet, afkrydsning for tilladelse til (på baggrund i indsamlet data): 

 Udgive artikel, (selvfølgeligt) i anonym form 

 Projekt – som offentligt tilgængeligt 

Ad 9 Solo-projekter på 2. semester projekt – studieordnings dispensation 

 Fejl i BA-SO 2014 og 2016,hvor der i den offentlige HUM FAK’s udgave står at 2. sem. projekt skal skri-
ves i grupper, hvilket er en fejl. Pga. af hold vejledningen er det OK at skrive projekt alene! 

 Dispensation godkendt. 
  

http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/studienaevn/
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Ad 10 Ansøgning 

 Den ønskede praktikpladsen er et praktiksted, hvor der overvejende arbejdes med ”pædagogik og læring” 
og ikke med ”behandling og terapi”. Der laves ikke behandlingsplaner men udviklingsplaner for eleverne. 
I udviklingsplanen indgår et naturligt udviklingsperspektiv i form af forøgelse af selvværd, selvudvikling, 
personlig læring, evnen til at fungere socialt og reflektere over eget liv mv. 

 Ansøgningen går ud på at MT SN skal dispensere fra studieordningens krav, som omhandler at den stu-
derende i f. m. sin 9. sem. ”Supervision” og dels i ”Formidlingseksamen” bliver bedt om at forholde sig til 
sin musikterapeutidentitet, den terapeutiske proces og valg af MT metoder osv. Den studerendes fokus 
har formentligt været mere på den pædagogiske- og læringsbaserede tilgang (i relation og retorik) – både 
i Supervision og Formidling – derfor dispensations ansøgningen. 

 Dispensation godkendt. 

 Til ”Formidlingseksamen, V2016/17” skal ekstern censor informeres om den studerendes dispensation i 
forhold til KA-SO 2014 (Praktikkoordinator samler info fra praktikstedet og informerer censor eller???…)- 

Ad 11 Eventuelt 

 1st. NMTSC, v. ODB (bilag – info program) 

 Stor ros til ODB og Co. for et fantastisk program for weekendens MT studenterkonference, hvor MT-
studerende fra Norge, Finland og Danmark – i alt 33 deltagere og med UH og Erik Christensen som key-
note speakere  

 Mette, klaverstemmer – MT-studerende komme og spille for og med flygtningebørn v. UH 

Henvendelse fra Mette til UH – Mette har kontakt til flygtningecentre med børn, hvor Mette via UH/MT 
forhører om MT-studerende kunne have lyst til at spille for og med børnene, så børnene (og de studeren-
de) for en god oplevelse.  

Instrumenter er på centrene og Mette står for koordineringen…afventer yderligere info 

 Spørgsmål vedr. adgangsprøve F16, hvornår prøven ligger, hvem sender info osv. v. DSM-J 

 DSM-J modtager diverse spørgsmål vedr. hvornår og indkaldelse til adgangsprøven. Adgangsprøven F16 
ligger tirsdag 24. og torsdag 26. maj 2016 (uge 21). Indkaldelsen til ”før” adgangsprøve + selve adgangs-
prøven udsender KiC.  

 

 

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 Tirsdag 5. april, kl. 09.00-12.30 

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

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


