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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 2/E16 for Musikterapi ONSDAG 12. oktober 2016, kl. 09.00-11.30 

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

 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ulla Holck (UH), Mads Duevang Dahl (MDD), Oda B. Dypvik (OBD), 
Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J), Kirsten Christensen (KiC) 

Afbud: Sidsel Villadsen (SV), Nikolaj Stegeager (NS), Kathrine Vognsen (KV), 

Uden afbud:  
 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 2/E16 

2 Godkendelse af referat 1/E16 – 07.09.2016 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Aftagerpanelmøde, 06.10.2016 

3. Fremdriftsreform (bilag) 

4. Studieskifte (bilag) 

5 Litteraturdeling og KODA 

6 Musikalsk ledelse 1,  2. sem.  (BA-SO 16)+ ML 2, 4. sem. (BA-SO 14) - modulbeskrivelse (bilag) 

7 4. sem. (BA-SO 14) Improvisation modulbeskrivelse (bilag) 

8 Tværfagligt samarbejde i undervisning? 

9 Udviklingsarbejde (musikpsykologivalgfag, videnskabsteorivalgfag, EVU for MT el. andre) 

10 Dispensation – af normeret prøvetid til eksamen i Stemmebrug, 3. sem., fra 30 min. til 40 min./pr. stud. 

11 Ansøgninger… 

12 Eventuelt 

 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 2/E16. 

 Opdateret og godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 1/E16 – 07.09.2016 

 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 On going…  

Ad 5/09.12.2015 

 

Opfølgning  

Ad 8/05.04.2016 

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

BIO DATA forslag er endnu ikke indsendt, 
strandet hos HS, opfølgning ASAP af NS! 

FYI – Projekthåndbogen opdateret med 
etik og etik indskærpet overfor de stude-
rende… 

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

NS 

 

 

NS 

 

F16 

 

 

12.10.2016 

15.11.2016 

1/F16 – SEF afventer  

tilbagemelding vedr. 
retningslinjer fra FAK 

ER nu videresendt af 
HS, uge 40/41 2016 

Afventer svar fra HS! 

 

Pkt. 9, 07.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

DONE 

Ad 8/07.09.2016 Må der stå ”Praktik” i MB’en vedr. praktik? NS 12.10.2016 Venter svar fra FAK ? 

Ad 4.2/12.10.2016 Studenterstudievejleder – sorterer og 
sender semester mail til MT- studerende + 
info på Stormøde, uge 44 

DSM-J ?   

Ad 9/12.10.2016 Beskrive VF (KA), musikpskykologi Musik 
– møde med Mads Walther (musik) 

SLJ ?   

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen  
Der var afbud fra SEF til SN-mødet – dermed intet nyt fra skolen 

2. Aftagerpanelmøde, 06.10.2016 
Afholdt aftagerpanelmøde på Institut for Kommunikation og Handicap, IKH, Specialrådgivningen. Aarhus. 
Et godt møde, men desværre uden tilstedeværelse af studerende (afbud…) – så mødet F17 skal SN-
studerende være OBS på deltagelse eller evt. sende en anden repræsentant fra holdet. 
Mange gode og relevante diskussioner på mødet, bl.a. fokus på at færdige kandidater kommer i job og 
hvordan kandidaterne kan undervises/klædes bedre på til tilpasningen og ”kulturen” på arbejdspladserne. 
En gæsteforelæsning om kultur mv. på arbejdspladser – ku’ være én måde… 
Praktikperioderne, på 2., 6. og 9. semester, giver et godt indblik i kulturerne på arbejdspladserne samt at 
de studerende møder/samarbejder med andre faggrupper, der er tilknyttet praktikstedet – det er rigtig god 
læring! 
Stor tilfredshed og ros til MT Aalborg og PROMUSA’s semesterevalueringer F16 – trods ombygningen i 
Musikkens Hus primo 2016 og hele flytningen fra august 2015. 

3. Fremdriftsreform (bilag) MT Aalborgs flytning 

Ændringer er gældende for nye studerende fra E16 (BA/KA). I nedenstående link kan der læses om æn-
dringer i Fremdriftsreformen og hvor man kan henvende sig, hvis der er spørgsmål… 

Nyheder http://www.studerende.aau.dk/fremdriftsreformen/ og 
http://www.en.aau.dk/education/studentlife/current-students/rules-and-guidelines/study-progress-reform  

OBS – Flere suppleringsfag skal tænkes ind i ny BA-SO. Tilbud om supplering til optag ”udefra” er af-
hængigt af antal interne studerende og PROMUSA studerende skal til en udvidet adgangsprøve (incl. 
skriftligt) samt den alm. MT adgangsprøve. 

4. Studieskifte (bilag) 

Info – pt. ikke aktuelt for MT, for de som søger optagelse på MT er meget målrettet. 
  

http://www.studerende.aau.dk/fremdriftsreformen/
http://www.en.aau.dk/education/studentlife/current-students/rules-and-guidelines/study-progress-reform
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Ad 5 Litteraturdeling og KODA  

Alle studerende mindes om ophavsret-reglerne. For yderligere informationer om ophavsret, henvises til 
http://www.ophavsret.aau.dk/  

Der behøves ikke en KODA aftale når musikken anvendes til undervisning, se AUB’s information om, 
hvad man må med musik http://www.ophavsret.aau.dk/lyd/musik-radio/ 

Ad 6 Musikalsk ledelse 1, 2. sem. (BA-SO 16)+ML 2, 4. sem. (BA-SO 14) - modulbeskrivelse (bilag) 

 Modulbeskrivelserne (MB) med, i det nogle studerende har kommenteret at eksamens-/prøve retningslin-
jerne er uklare i MB’en og sådanne kommentarer tager SN seriøst. Diskussion rundt bordet – kan eksa-
men beskrives bedre... og det er ”Færdighederne” i SO’en der bedømmes til eksamen. Enighed i, at ek-
samen står beskrevet ok. 

 Underviser opfordres til at gennemgå ”eksamen” en af de første undervisningsgange, så den del afmysti-
ficeres og eksamen tages først op igen lige før den er aktuel. Undervisningen er jo først og fremmest læ-
ring  

Ad 7 4. sem. (BA-SO 14) Improvisation modulbeskrivelse (bilag) 

 Underviser informerede godt om eksamen.  

 En kommentar fra MDD og SLJ – Vigtigt, at snakken/diskussionen vedr. balancen mellem læring og 
eksamen foregår udenfor/efter undervisningen ellers vil undervisningen blive brugt på spørgs-
mål/diskussion og ikke det primære – nemlig læring… 

Ad 8 Tværfagligt samarbejde i undervisning? 

Mail fra en kandidat – hvor vedkommende følte sig uforberedt i at arbejde tværfagligt i ”åbne” rum med 

fysioterapeuter, pædagoger o.a. tilstedeværende – i det på uddannelsen foregår terapi i ”lukkede” rum, 

kun med MT’ere. 

Interterapi, med tre studerende til stede i rummet (klient, terapeut og en observant) kunne muligvis væn-

ne den studerende til at der er ”andre” i rummet. 

For at de færdige kandidater ikke overraskes ”i den virkelige verden”, skal der i undervisningen informe-

res om, at det ikke altid er lukkede rum kun for MT’ere, men at der ofte er tværfaglige kolleger til stede i 

det samme rum – Relevant information i praktikken og formidlingen. 

Observationer af det tværfaglige samarbejde kan være med til at supplere hinandens arbejdssituationer. 

Ad 9 Udviklingsarbejde (musikpsykologivalgfag, videnskabsteorivalgfag, EVU for MT el. andre) 

 MT udviklingsarbejde/handleplan – at udbyde flere valgfag (VF) BA/KA som en opgradering/efter-videre-
uddannelse, der hvor det giver god mening, bl.a. musikere, der vil bruge musik i fm. sundhedsprojekter, 
psykologer, kons. studerende, PROMUSA o.a. 

 Der er undervisning i Musikpsykologi som VF på KA, Musik – skal Musikpsykologi VF udbydes bredt eller 
målrettet (eks. psykologer, musikere…). For at beskrive VF i ”praksis” mødes SLJ og Mads W. (musik). 

 MT deltager i alliancearbejde omkring demens, hvor MT kan bidrage til udarbejdelse af kliniske retnings-
linjer og VF til opgradering af demens plejepersonalet. Her kan det blive relevant at lave temadage til op-
gradering af ”MT’ere”, en psykiatridag, VF og demensfokus. 

 Overvejelse af konsekvenser for MT’s udviklingsarbejde hvis/når to bolde ruller samtidigt – hvad er muligt 
og hvad kan vi overkomme? 

 Udvikling af international uddannelse er også i spil, men bremses/er sat på standby pga. fornævnte pro-
jekter. MT som International uddannelse vil være en ”booster” for uddannelsen og Finland har efterspurgt 
et samarbejde vedr. international Erasmus MA. 

  
  

http://www.ophavsret.aau.dk/
http://www.ophavsret.aau.dk/lyd/musik-radio/
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Ad 10 Dispensation – af normeret prøvetid til eksamen i Stemmebrug, 3. sem., fra 30 min. til 40 min./pr. stud. 

 I det der er for lidt tid til eksamen søges dispensation til at udvide den normerede prøvetid fra 30 min. til 
40 min./pr. stud.  

 Dispensationen vedtaget. 

Ad 11 Ansøgninger 

 Ingen 

Ad 12 Eventuelt 

 Afbud fra MDD til SN-møde 15. november 2015 

 

 

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 (afbud KiC) 


