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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 5/F16 for Musikterapi ONSDAG 8. juni 2016, kl. 11.00-13.30 

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

 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ulla Holck (UH), Kathrine Vognsen (KV), Emil G.P. Eriksen (EGPE), 
Sidsel Villadsen (SV), Kirsten Christensen (KiC) 

Afbud: Oda B. Dypvik (OBD), Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J), Nikolaj Stegeager (NS) 

Uden afbud:  
 
 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 5/F16 

2 Godkendelse af referat 4/F16 – 18.05.2016 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Optag kvote 2 

3. Ledighedsstatistik (bilag) 

4. Rusforløb Musik og NMK 

5. Videnskabsetisk komite og projekter 

6. EMTC 2019 

5 Pilotforsøgsuddannelse 

6 Kontrakt omkring videobrug på uddannelsen (bilag) 

7 Godkendelser af modulbeskrivelser (bilag) 

8 Flytning (Studenterlounge, depot & samspilsrum) 

9 Musikalsk formidling 1 (bilag) 

10 Tutorer og Rustur 

11 Ansøgninger… 

12 Eventuelt 

SN-møder E16 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 5/F16. 

 Opdateret og godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 4/F16 – 18.05.2016 

 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 
KV orienterede at MT og Psykologi indgår i CAT-skolen og effektueres fra det nye budgetår, januar 2017. 

2. Optag kvote 2, uge 21 
Der er otte studerende som har bestået adgangsprøverne og er indstillet til optagelse på uddannelsen. 

To studerende er på listen til adgangsprøven i august uge 33, hvor kvote 1 ansøgerne indkaldes. 

3. Ledighedsstatistik (bilag) 
MT’s ledighedsstatistik ser fin ud . 

I forbindelse med dimensionering, vil en lav procent/mindre ledighed evt. kunne medføre flere optag på 

uddannelsen, hvis adgangsprøven bestås. Ledighedstallene kan muligvis komme i spil til en ændring af 

taxametertaksterne fra ministeriet. 

4. Rusforløb Musik og NMK  
Der er gang i planlægningen af en fælles dag/møde på tværs af uddannelsern Musik, NMK og MT og da-

toen for arrangementet bliver torsdag 13. oktober 2016. SLJ mailer info til tutorerne, opgaven er en del af 

rusforløbet. 

5. Videnskabsetisk komite og råd 

SLJ havde møde uge 22/2016 med NS, Henrik Sand samt en jurist (AAU) – en sundhedsvidenskabelig 
orientering om etik i projekter og det er godt at opgaven løftes på SEF og instituttet. Eksempler/uddrag på 
projekter indsendt til Videnskabsetisk komite, for nemmere at synliggøre/forstå problemet. 

I projekthåndbogen vil der findes en ”etisk kontrakt” og det er vejleders ansvar at informere om korrekt 
brug af etik. Misbruges dette, trods at vejleder har informeret korrekt, er det den studerendes eget an-
svar! 

6. EMTC 2019 
MT DK har budt ind på at afholde EMTC 2019 – hvis det bliver MT DK afholdes konferencen ultimo juni 

2019, så eksamen S19 er overstået  

Ad 5 Pilotforsøgsuddannelse 
SLJ modtaget mail fra prodekan Hanne D. Keller – en forespørgsel fra prorektor Inger Askehave om MT 

vil være med som en pilotforsøgsuddannelse – en erhvervskandidat ordning, hvor en KA-uddannelse kan 

erhverves på fire år og den/de kommende studerende er fuld-/deltids ansat (evt. PROMUSA studerende). 

Svaret fra MT er ”ja” – SLJ svarer HDK. 
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Ad 6 Kontrakt omkring videobrug på uddannelsen (bilag)  

 SLJ har haft kontaktet kontrakt afdeling AAU, idet kontrakt af videobrug er nødvendig pga. af dataloven. 
Jurist fra kontraktafdelingen oplyste, at MT frit kan udarbejde en kontrakt og at kontrakten ophører i det 
øjeblik den studerende er udskrevet fra uddannelsen.  

 Mulighed for at den studerende siger ”nej”, MT kan ikke tvinge den studerende til at underskrive– og hva’ 
så? Hvis det sker, kan der ”sløres”i optagelserne. 

 Ved studiestart på uddannelsen skal ALLE studerende ha’ udleveret en kontrakt til underskrift… 

Ad 7 Godkendelser af modulbeskrivelser (bilag) 

Opdateringer af flg. modulbeskrivelserne godkendt dd. og opdateres på hjemmesiden. 

Klinisk improvisation 1, 7. sem. – VF Musikterapeutisk assessment, 7. sem. – KGMF 1, 5. sem. og VF 

Musik og Identitet, 3. og 5. sem. og Musikalsk formidling, 1. sem. 

Ad 8 Flytning (Studenterlounge, depot og sammenspilslokal) 

Alle flyttekasser/paller fra MH’s kælder er nu på 3. sal og skal sorteres/sættes på hylder. Studenterlounge 

indretningen sat lidt på ”stand by”.  

OBS – at der i sammenspils- og terapilokalet er overfyldt med instrumenter, ønsker mere ”albuerum”. De 

elektroniske instrumenter kommer i depot i kælderen (tåler den tørre luft) og kan altid hentes op igen. 

Ad 9 Musikalsk formidling, 1. sem. 

Opdatering af ændringer/tilføjelser godkendt dd. 

Ad 10 Rus- og introtur E16, tutor 

Rus- og introtur afholdes 29. og 30. august 2016 og på Egholm gl. Skole. Mathilde og Christian, begge 

kommende 3. semester ansættes som tutorer E16 

Ad 11 Ansøgninger – Valgfag KA, dispensation. 

To studerende på kommende 7. semester ønsker at følge et valgfag på Psykologi, AAU i stedet for GIM-

kurset (afholdes januar 7./8. semester). Hvilke valgfag der udbydes på Psykologi er endnu ikke offentligt. 

De studerende ønsker at fremskynde deres valgfag, således at valgfaget følges på 7. semester, så 8. 

semester kan fungere som ”buffer”. 

Godkendt af SN dd. 

Ad 12 Eventuelt 

UH informerede at der afholdes en ”MT velkommen i Musikkens Hus” fredag 30. september 2016, uge 39 

med frokost (DMTF), rund-/fremvisning af MH, koncerter, indbudte gæster og reception. Program for da-

gen under udarbejdelse. 

Traditionen tro, fejring af årets kandidater på KA-dag fredag 9. september 2016, uge 36. Program under 

udarbejdelse. 

Demens og Musikkens Hus - Aalborg Kommune er en af landets første demensvenlige kommuner 

http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1276/4. Forleden fik Aalborg sin første demensvenlige butik 

http://www.tv2nord.dk/artikel/aalborg-kommune-overraekker-diplom-til-demensvenlig-butik og ja, så kun-

ne det jo være flot med Musikkens Hus som Danmarks første demensvenlige kulturinstitution, især når 

huset er fuld af musikterapeuter. Så det er derfor, MH/vi får besøg fra Alzheimerforeningen 15. august og 

2. september 2016. 

  

http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1276/4
http://www.tv2nord.dk/artikel/aalborg-kommune-overraekker-diplom-til-demensvenlig-butik
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Kvantitativ forskning, etiks godkendelse/ansvar. Info ind i ”projekthåndbogen” om etisk godkendelse (in-

stitutionen kan indhente etisk godkendelse og har ansvaret) Studerende skal lære at bearbejde kvantita-

tiv data og alle forholdsreglerne hertil. Vejleder skal godkende al dataindsamling, hvilket tydeliggøres i 

projekthåndbog. 

Næstformandsposten – SV foreslog at bytte plads med OBD E16, i det SV skal i 9. semesters lang prak-

tik. Stine spørger Oda. 

 

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 

 

MT SN-mødekalender E2016 

Møde 1, uge 36 Onsdag 7. september, kl. 09.00-11.30 

Møde 2, uge 41 Onsdag 12. oktober, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 46 TIRSDAG 15. november, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 51 Onsdag 21. december, kl. 09.00-11.30 

 


