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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 4/F16 for Musikterapi ONSDAG 18. maj 2016, kl. 09.00-12.30 

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

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ulla Holck (UH), Nikolaj Stegeager (NS), Kathrine Vognsen (KV), 
Kathrine Nielsen (KN), Mads Duevang Dahl (MDD), Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J), Emil 
G.P. Eriksen (EGPE), Sidsel Villadsen (SV), 

Afbud: Oda B. Dypvik (OBD), Kirsten Christensen (KiC) 

Uden afbud:  
 
 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 4/F16 

2 Godkendelse af referat 3/F16 – 05.04.2016 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Ændring af skolestruktur (bilag) 

3. Fremdriftsreform (bilag) 

4. Disciplinærsager (bilag) 

5. Studiesamtaler (frafaldstruede –  bilag) 

6. Uddannelsesindgang og plakat 

5 Studenterlounge, 3. sal 

6 Musikalsk formidling, modulbeskrivelse (bilag)  

7 Ændring i modulbeskrivelsen for 7. sem. synopsiseksamen (bilag, med tilføjelse i kommentar side 4)  

8 Revideret modulbeskrivelse for 8. sem. Interterapi (bilag) 

9 Tillæg til projekthåndbog omkring diskussionsafsnit (bilag) 

10 Rustur og tutor 

11 Ansøgninger - Merit 

12 Eventuelt 

 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 4/F16. 

 Godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 3/F16 – 05.04.2016 

 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 

 

Opfølgning  

Ad 8/05.04.2016 

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

SLJ sender bilag + samtykke skabeloner til 
NS. NS videresender til ”Videnskabsetisk 
komité” for at få et svar på ”How to do”. 

NS F16 1/F16 – SEF afventer  

tilbagemelding vedr. 
retningslinjer fra FAK 

 

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. KV 
Stor opmærksomhed på forskningsbasering af undervisning i forbindelse med kvalitetssikring. 3 paramet-

re i fokus: (VIP/DVIP, STUD/VIP, STÅ VIP) 

Vi kommer til at lave manuelle opgørelser over disse ratioer. Et er at opgøre manuelt, men det næste bli-

ver, at vi fremadrettet ikke kan nøjes med at tælle op, men er nødt til at være opmærksomme på, at vi 

fremadrettet lever op til normerne.  

Studiemiljø: igangsat arbejde på KS3. Der er midler på instituttet til forbedring af studiemiljø. 

2. Ændring af skolestruktur (bilag)  

Der arbejdes på, at MT og Psykologi tages ud af SEF skolen og lægges ind i CAT. Endelig beslutning 

træffes omkring 22. juni. Det ligger i kortene, at det er det, der besluttes. Effektueret fra det nye budgetår 

– januar 2017.  

3. Fremtidsreform (bilag) 
De studerende tvangstilmeldes ikke længere 60 ECTS, men er fremover selv ansvarlig for tilmelding. Til 

gengæld bliver det sådan, at hvis man er mere end 30 ECTS bagud stopper SU’en.  

Argumentet for ændringen er, at AAUs studerende overordnet set gennemfører på normeret tid. Der er 

således slet ikke behov for  tvangstilmelding, da det ikke gør nogen forskel på gennemførselstiden. 

De studerende, der kun mangler specialet og har tilmeldt sig alle andre eksamener tilmeldes stadig au-

tomatisk til specialeeksamen. 

4. Disciplinærsager (bilag) 
Sekretariatet i Studieservice har skærpet fokus på disciplinærsager og har i den forbindelse forsøgt at 

øge de studerendes viden om eksamenssnyd, herunder særligt plagiering.  

AAU har opgraderet informationerne og der skal linkes hertil fra MTs hjemmeside. Lægges ind i projekt-

håndbogen og underviserne skal informeres. 

5. Studiesamtaler (frafaldstruede –  bilag) 
Analyse. Hvem er frafaldstruede? Det er vigtigt, at studienævnet kan dokumentere, at der er studiesamta-

ler når det vurderes nødvendigt. 

SLJ har haft seks studiesamtaler siden sidste studienævnsmøde. 

6. Uddannelsesindgang og plakat 
En gruppe VIP’er gået i gang med af lave en plakat til uddannelsesindgangen, hvor der mangler navne-

skilt med Musikterapi. 
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Ad 5 Studenterlounge, 3. sal 

SV har haft møde med tre studerende fra Musik, hvor ønskerne til studenterloungen der skal deles mel-

lem Musik og Musikterapistuderende, blev diskuteret. Vil gerne selv indrette rummet.  Måske er det ikke 

nødvendigt at søge en masse midler, hvis man hver især kunne tage møbler med. Ønsket er et fælles 

rum til hygge, skrivning mv.. Men også mulighed for fest eller cafe i aftentimerne. Stor glæde over, at 

rummet er blevet bevilliget. 

Pt er der lås på, men der arbejdes på kortlæser til rummet. 

Rullegardiner skal der søges om midler til. 

Man må gerne bore i væggen, men vær opmærksom på at dække til, da betonstøvet er svært at få væk 

igen bagefter. 

Opmærksomhed på, at rummet skal indrettes, så det er let at rengøre. 

Ønske om flere skabe med lås: praktiske omstændigheder omkring dette drøftes. 

Ad 6 Musikalsk formidling (Musikalsk ledelse 1) - modulbeskrivelse (bilag)  

 Er blevet tilrettet, så det nu er mere klart. Der har været forvirring over 2. semester. Indhold er ikke æn-
dret, men nogle formuleringer er blevet tydeligere. Spørgsmål fra studerende om, hvornår man må bruge 
andet end sit akkompagnementsinstrument. Begrundelsen er, at hendes hovedinstrument er sang. Dette 
skal gøres tydeligere i beskrivelsen, så denne undren ikke opstår igen. 

Ad 7 Ændring i modulbeskrivelsen for 7. sem. synopsiseksamen (bilag, med tilføjelse i kommentar side 4) 

Ændringerne i modulbeskrivelsen er godkendt. KiC skriver kommentarerne ind og opdaterer hjemmesi-

den. 

Ad 8 Revideret modulbeskrivelse for 8. sem. Interterapi (bilag) 

Ændringerne i modulbeskrivelsen er godkendt med enkelte præciseringer i forlængelse af diskussion (la-

ves af UH). KiC skriver herefter kommentarerne ind og opdaterer hjemmesiden. 

Ad 9 Tillæg til projekthåndbog omkring diskussionsafsnit (bilag) 

Har været diskuteret og gennemarbejdet ad flere omgange. 

Tillæggets indhold diskuteres, men godkendes uden yderligere tilføjelser. 

Tillægget skal lægges ud hurtigst muligt. 

Ad 10 Rus- og introtur E16, tutor 

Der skal laves opslag. Om der skal findes to eller flere tutorer afhænger af antallet nye studerende. Af-

venter dato for rustur i slutningen af august 

Ad 11 Ansøgninger – Merit  

Afslag til den studerende på anmodning om merit. Når MT har betalt for hendes undervisning skal der 

også komme penge ind for, at hun går til eksamen.  

Hvordan kan dette gøres mere tydeligt?  

Ved ”Ansøgning om merit” på hjemmesiden. Tilføj seneste ansøgningsfrister for merit: Til efterårsseme-

stret senest 1. april og til forårssemestret inden 1. oktober. (I semestret inden meritten ønskes.) 

Ad 12 Eventuelt 

Ønske om ny mixer til rum 4-?? 

Små øvelokaler – meget specifikke instrumenter i specifikke lokaler. Ville være rart med en tilgængelig 

guitar. Oversigter over, hvad der er i de enkelte lokaler. Lister over, hvad der findes og hvor det kan af-

hentes. 
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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 (AFLYST) 

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. 11.00-13.30 


