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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 3/E16 for Musikterapi TIRSDAG 15. november 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), Daniel Skak Mazhari-
Jensen (DSM-J), Anne Uttrup Svendsen (AUS), Kirsten Christensen (KiC) 

Afbud: Sidsel Villadsen (SV), Nikolaj Stegeager (NS), Kathrine Vognsen (KV), Mads Duevang Dahl (MDD) 

Uden afbud:  
 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 3/E16 

2 Godkendelse af referat 2/E16 – 12.10.2016 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Eksamensordning (bilag) 

3. Robusthedsprincipper (bilag) 

4. Revidering af selvevaluering (bilag) 

5. Frie studieaktiviteter (bilag) 

6. Definition af retskrav (bilag) 

7. Digital eksamen (bilag) 

8. Musikkens Hus lejermøde (bilag) 

9. Orientering fra møde i Studenterpanelet for Studienævnsnæstformænd, v. OBD 

5 Studienævnsrapport (bilag) – her skal I bruge mest tid ! 

6 Frafaldstruede (bilag) 

7 Suppleringsprincipper (bilag) 

8 GIM 2018 

9 Ansøgninger 

10 Eventuelt 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 3/E16. 

 Godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 2/E16 – 12.10.2016 

 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 

21.12.2016 

1/F16 – SEF afventer  

tilbagemelding vedr. 
retningslinjer fra FAK 

ER nu videresendt af 
HS, uge 40/41 2016 

Afventer svar fra HS!  

SLJ rykket HS for 
svar. HS mente det 
var NS’ opgave – og 
nu har NS sendt brev 
til VEK… 

 

 

 

Pkt. 9, 07.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONE 

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

DSM-J 15.11.2016  DONE 

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

SLJ 21.12.2016   

Ad 5/15.11.2016 PR for MT – udarbejde en ny uddannelses 
video i Musikkens Hus 

SLJ 21.12.2016   

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen  
Afbud fra SEF til SN-mødet – pga. travlhed med institutionsakkreditering, strategi mv. 

Der afholdes et seminar 20. december 2016 for den kommende ”nye skole” – SLJ og KiC er indkaldt. 

2. Eksamensordning (bilag) 

Informeret om at eksamensordningen er under revision. Vigtigt, det er den studerendes eget ansvar at 
sætte sig ind i reglerne. 

Når eksamensordning er opdateret på HUM FAK’s hjemmeside indsættes link under ”Eksamensplan” 
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/skema-eksamen/eksamensplan/eksamensplan---
musikterapi.cid103735  

3. Robusthedsprincipper (bilag) 

Er det robuste uddannelser der er på AAU? – Materiale i høring og evalueringen skal ske i løbet af 2017, 
hvor at alle uddannelser skal gennemgå fase 1 og det er FAK-ledelsens opgave at udvælge uddannelser 
der skal gennemgå fase 2, på baggrund af fase 1. SLJ ekstra arbejde, men et velkomment fokus! 

  

http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/skema-eksamen/eksamensplan/eksamensplan---musikterapi.cid103735
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/skema-eksamen/eksamensplan/eksamensplan---musikterapi.cid103735
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4. Revidering af selvevaluering (bilag) 

Fokus på kvalitativ tværfaglig forskningsdækket undervisning (FUV) – synliggøres i tekst og ikke kun ”tal” 
i selvevalueringen. Tydeliggøre at FUV kan foregå på tværs af uddannelser, evt. med psykologi og musik 
m.fl, og at det ikke skal være samlæsning på hele modulet, men godt kan være en del af modulet som 
der kan samlæses. 

5. Frie studieaktiviteter (bilag) 

Ministeret udløser ikke længere UI-STÅ til uddannelser for aktiviteter optjent som frie studieaktiviteter (frie 
studieaktiviteter giver ingen ECTS) – MT har ingen frie studieaktiviteter. 

6. Definition af retskrav (bilag) 

Retskrav til optag på KA-uddannelserne – hvis der er flere som søger optag end de max. udmeldte antal 
på uddannelserne. 

MT KA’s max. optag er 15 studerende. I optag 2017 kan der teoretisk opstå ”pladsmangel” på MT KA. 

http://www.aau.dk/uddannelser/optagelse/kandidat/Retskravbachelor/  

7. Digital eksamen (bilag) 

Info, nyheder og opdateringer af Digital eksamen kan findes på http://www.de.aau.dk/  

8. Musikkens Hus (MH) lejermøde (bilag) 

Skiltning til og i MH er ikke tilstrækkelig, hverken uden- eller indenfor. Gæster har svært ved at finde ind til 
MT på 3. sal, idet døren til 3. sal, og øvre foyer vest, er låst og kun adgang for ”os” med adgangskort. Så 
for at komme på 3. sal skal man op til 4. sal og så trappen ned til 3. sal. 

Lejerne skal komme med input til skiltningen inde og ude. Skiltningen udenfor afstemmer MH med Aal-
borg Kommune. 

Udsmykning af Uddannelsesindgangen er godkendt af MH, lejerne leverer materialet og MH leverer og 
betaler for rammer mv. 

Et OBS fra MH at ”de studerende er hårde ved huset”. Som lejere skal vi ALLE passe på huset, inventa-
ret og undgå ”ødelæggelser”! 

9. Orientering fra møde i Studenterpanel for Studienævnsnæstformænd v. OBD 

Første studenterpanelmøde afholdt med studienævnsnæstformændene for uddannelser på HUM FAK 
(seks uddannelser var repræsenteret) samt prodekan for uddannelse Hanne Dauer Keller (HDK). Møder-
ne vil blive afholdt to gange om året. 

Det var et rigtigt godt møde, hvor bl.a. trivsel på uddannelserne og samarbejde på tværs blev diskuteret. 
HDK oplyste at HUM FAK’s fest aflyses pga. manglende tilslutning (måske festen kommer tilbage…). 
HDK åben for nye tiltag og OBD foreslog en mini konference/temadag med et fælles emne, på tværs af 
uddannelserne. Besluttet at der afholdes en temadag i 2017 for HUM FAK’s uddannelser og emnet er 
”Stress” – temadagen afsluttes med en fest om aftenen. 

Ad 5 Studienævnsrapport (bilag) – her skal I bruge mest tid! 

MT’s studienævnsrapport gennemgået punkt for punkt: 

 Frafald BA og KA første år ”grøn”  

 Overskridelse af studietid ”rød” årsagen, at de studerende er på orlov (barsel) og i det MT er en 
uddannelsen med små hold/studerende ser % voldsomme ud. 

 Effektivitet - KA ”gul” pga. orlov (barsel) + den speciale studerende kan vælge at anvende første 
eksamens forsøg og yderligere få tre måneder til specialet. 

 KOT optag BA – Gør meget PR. Aktion, at udarbejde ny PR uddannelses video, nu uddannelsen 
er beliggende i Musikkens Hus. 

  

http://www.aau.dk/uddannelser/optagelse/kandidat/Retskravbachelor/
http://www.de.aau.dk/
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 Optag KA – MT kan kun optage egne BA’er + opfordre PROMUSA (EVU) studerende til at søge, 
som de eneste udover egne BA’er der kan søge optag. 

 Frafald = bullit et. 

 Overskridelse = bullit to. 

 Effektivitet = bullit tre. 

 Bestand – bestand kunne ønskes større, men i det optag på MT er betinget af en adgangsprøve, 
bliver der kun optaget de som består denne… 

 Karaktergennemsnit – karakterne er normalt fordelt (intet større udsving) og MT ligger lidt over 
HUM FAK’s gennemsnit. 

Nøgletal for forskningsdækning: 

Nøgletal skal helst være på 3 eller derover. MT’s er pt. BA = 2,46 og KA = 2,88 men der er handlet, så 
nøgletallet i 2017 kommer på 3. 

Ledighedsstatistik 2016: 

Gennemsnitlig ledighed 4-7 kvartal skal helst være under 23. Årgang 11/12 er gns. 22,5 og 12/13 24,1. 
En af årsagerne til denne stigning i 12/13 kan henvises til kommunereformen… 

Nye tiltag med henblik på flere KA MT’ere i arbejde – samarbejde med Kultur- og Sundhedsforvaltningen, 
stor fokus på demens området m. fl.  

Ad 6 Frafaldstruede (bilag) 

En MT KA studerende står i ”rødt” – forklaringen er, at den studerende har orlov (barsel) hele 2016 og er 
retur F2017 på 10. sem. – skulle være nedskrevet til 0 ECTS! 

Ad 7 Suppleringsprincipper (bilag) 

 Suppleringsprincipper diskuteret og enighed i SN at takke nej til optagelse på KA med supplering. Årsa-
gen er bl.a. at der ikke er BA-uddannelser der kan ”nøjes” med suppleringen for at søge ind på MT KA. 

Ad 8 GIM 2018 

Valgfaget GIM, som ligger på 8. sem., udsættes for det kommende 8. sem. 2017 til januar 2018 pga. for 

lille et hold studerende til valgfaget i januar 2017 – En sådan udsættelse af GIM har været praktiseret før 

med et godt resultat  

Ad 9 Ansøgninger 

 Dispensationsansøgningen godkendt – dog betinget af, at det tydeligt fremgår af praktikaftalen, hvad der 
er praktik/hvad der er forskning og eventuelle tiltag, der må komme i perioden, drøftes/vendes med prak-
tikkoordinatoren og/eller studienævnsformanden. Det er eksempelvis vigtigt, at det ikke er de samme kli-
enter, der indgår i praktikken og eventuel forskning. Ligeledes skal supervisor kun bruges til praktikmæs-
sig kvalitetssikring 

Ad 10 Eventuelt 
  



  5 

 

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) 

 

 

MT SN-mødekalender F2017 

Møde 1, uge 5 Onsdag 8. februar, kl. 09.00-11.30 

Møde 2, uge 10 Onsdag 8. marts, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 14 Onsdag 5. april, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 18 Onsdag 3. maj, kl. 09.00-11.30 

Møde 5, uge 25 Onsdag 21. juni, kl. 09.00-11.30 


