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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

Referat af studienævnsmøde 1/F17 for Musikterapi ONSDAG 8. februar 2017, 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), Mads Duevang Dahl (MDD), Sidsel Villadsen (SV), Emil G.P. Eriksen (EGPE), 
Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Amanda Fog-Møller Haar (AF-MH), Kirsten Christensen (KiC) 

Afbud: Winnie Ritterbusch  
 
DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 1/F17 

2 Godkendelse af referat 3/E16 – 15.11.2016 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

3a Valg til studienævn VIP repræsentant 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Statusmøde (bilag) 

3. Studenterpanel referat (bilag) 

4. Videokonference – nye touch-paneler 

5. Ingen gratis ekstra aktiviteter for studerende (bilag) 

6. Ikke mere papir (bilag) 

7. Klagevejledning (bilag) 

4b Åbent hus – 3. marts 2017 

5 Semesterevaluering E16, PROMUSA (bilag) & Aalborg (bilag eftersendes) 

6 Modulbeskrivelser (bilag) 

  Læreterapi 2.sem 

  Teori/projekt 2. sem., 4. sem., 8. sem., 10. sem. 

  KGMF 2, 6. sem,  

  Klinisk Improvisation 2, 8. sem, 

  Improvisation, 4. sem. 

  Gruppesupervision, 6.sem. 

  Musikalsk ledelse1, 2. sem. og Musikalsk ledelse 2, 4. sem. 

  Musikterapiteori og –forskning 3 (BA), 6. sem. 

  Semesterbeskrivelser 2., 4., 6., 8. sem. 

7 Studiestartundersøgelse (bilag)  

8 Ny PR video (fokus Musikkens Hus + musikalsk niveau) + evt. opdatering af faktaark/hjemmeside? 

9 Projekthåndbog opdateret med regler om musikbrug (bilag) 

10 BA-opgave, emnebeskrivelse 

11 Ansøgninger 

 Musikstuderende og udveksling fra Sverige 

12 Eventuelt  

 ”Musikambulancen”, vedligeholdelse af instrumenter v. MDD 

 Info om MT studenterkonference i Oslo, 3.-5. februar.2017, v. SV og OBD 

 Fest på tværs for brugerne i Musikkens Hus, v. SLJ 
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 1/F17 

 Godkendt og påført pkt. 4b + pkt. 12 ”Eventuelt” 

Ad 2 Godkendelse af referat 2/E16 – 12.10.2016 

 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 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! 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

F2017 

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… 

Intet nyt/Opfølgning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SLJ 21.12.2016 

F2017 

Afholdt møde, men 
ikke udarbejdet VF 

 

Ad 5/08.02.2017 SN studentermedlemmer ansvar for det 
sociale på ”tværs” af semestre + uddan-
nelser i Mus Hus på sigt… 

SN  

Studerende 

08.03.2017   

Ad 8/08.02.2017 PR mm. – MDD fotograferer diverse loka-
ler til hjemmesiden + en konkurrence på 
små PR videoer til MT 

SN  

Studerende 
+ SLJ 

08.03.2017 

F2017 

Små 30 sek. mobillte-
lefon optagelser… 

 

Ad 12/08.02.2017 Timepris ”Musikambulancen”, tjek af udstyr MDD F2017   

Ad 3a Valg til studienævn VIP repræsentant 

UH ønsker, efter godt 15 år, at træde ud af SN og en meget stor tak for indsatsen  Jens Anderson-
Ingstrup (JA-I) indstilles som VIP medlem. SN er ikke nyt for JA-I, i det JA-I var med i SN som studeren-
de. Et stort velkommen til Jens  

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen  

Musikterapi og Psykologi overgået til CAT-skolen fra 1. januar 2017 og nyt navn i høring til den ”nye” sko-

le ”MPACT”. Året 2017 skal anvendes som et indkørsels år. 

2. Statusmøde, 6. januar 2017 (bilag) 

Opfølgning af MT’s nøgletal/studienævnsrapport, november 2016 – SLJ refererede kort om SN-
rapporten, hvor fokus er optag og aftag. Mange ansøgere til uddannelsen, kun 1/3 bestod adgangsprø-
ven og der er stigende interesse i aftag, særligt indenfor demens og HUM FAK tilfreds med MT’s aftager-
strategi.   
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3. Studenterpanelmøde, 9. november 2016 - referat (bilag) 

Tidligere omtalt i MT referat 3/E16… 

Møde for studienævnsnæstformændene for uddannelserne på HUM FAK, hvor en mini konference på 
tværs af uddannelserne blev foreslået og temaet er ”Stress” 

Nyt møde 8. marts 2017, hvor planlægningen af mini konferencen på tværs af HUM FAK uddannelserne 
skal aftales nærmere. 

4. Videokonference – nye touch-paneler 

FYI – videokonferenceudstyr opsat i 301, 3. sal. 

5. Ingen gratis ekstra aktiviteter for studerende (bilag) 

Frie studieaktiviteter (ex. sprogkurser, WOFIE) er ikke længere ressourceudløsende/ingen ECTS – med 
mindre aktiviteten indgår/udbydes som et valgfag på de ordinære uddannelser. Dette vil dog kræve en 
ændring i den eksisterende studieordning og reduktion i ECTS for aktiviteter/valgfag der allerede er i ud-
bud. 

6. Ikke mere papir (bilag) 

AAU modtager ikke papiransøgninger mere – optagelse/indskrivning til AAU uddannelser kan kun søge 
digitalt fra 1. januar 2017. 

7. Klagevejledning (bilag) 

Opdaterede standardiserede klagevejledninger – 
http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/8026  

Ad 4b Åbent hus fredag 3. marts 2017, uge 9 

Åbent hus afholdes i Create, Nordkraft og Musikkens Hus. I år er det ikke ”kun” åbent hus for AAU ud-
dannelser, men bl.a. Forsvaret og UCN m.fl deltager. http://www.aabenthusaalborg.dk/  

Åbent hus for Konservatoriet, Musik og Musikterapi foregår selvfølgelig i Musikkens Hus. 

Ad 5 Semesterevaluering E16, PROMUSA & Aalborg (bilag) 

PROMUSA og MT’s opsummeringer af semesterevalueringer for E16 præsenteret/diskuteret og SN’s 
kommentarer til evalueringens hovedtemaer tilføjes af SLJ. 

1. Uklarhed omkring bedømmelseskriterier til Musikalsk Formidlingseksamen, 1. semester – Efterlyser 
mere konkret feedback i formidling mv. i ML1. AF-MH sender skriv til SLJ/JØB vedr. feedback til 
MB’en ML1. 

2. Uklarhed omkring bedømmelseskriterier til formidlingseksamen på 7.semester – Fagligt sprog, formidlet på et 
”almindeligt sprog”. Der efterlyses litteratur/metodeteori i formidling. 

3. Uklarhed omkring ansvarsfordeling i gruppeledelse på 7.semester – Hvem har ansvaret for påvirkningen af 
den studerende og den efterfølgende opfølgning?  

4. Mere undervisning i receptive metoder – Der er planlagt  en x-tra undervisningsgang for 6. og 8. semester 
F17. Valgfaget GIM, for det nuværende og det kommende 8. semester, er udskudt til januar 2018. 

Generelt –  
Ønskes flere sociale arrangementer på uddannelsen, men ikke nemt pga. det geografiske. Forslag 
fra SN studerende at fastlægge datoer ASAP og at planlægningen af arrangementet går på skift mel-
lem semestrene. På sigt er intentionen at invitere Kons. og Musik med… 

PROMUSA – Charlotte Lindvang har kommenteret hovedtemaerne og taget til efterretning SN. Det drøf-
tes at opstart på universitet er hårdt og at start med improvisation i stedet for projekt er hårdt på en anden 
måde. Det foreslås at litteratur til 2.semesters projekt kan påbegyndes allerede i slutningen af 
1.semester, så de studerende har mere tid til deres projekt i forårssemesteret. Ulempen er yderligere at 
musikpsykologiundervisningen ikke kan samlæses med 1.semester på BA i Aalborg. 

  

http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/8026
http://www.aabenthusaalborg.dk/
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Ad 6 Modulbeskrivelser (bilag) 

Diverse modul- og semesterbeskrivelser gennemgået, tilrettet og efterfølgende godkendt ”forår 2017. De 
tilrettede modulbeskrivelser sendes til KIC og uploades på hjemmesiden. 

http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/  

Ad 7 Studiestartsundersøgelse (bilag) 

 Rapport gennemgået. 

 Besvarelsen vedr. ”manglende information” er ikke let at reagere på– i det der kun er fire studerende som 
har svaret på undersøgelsen + at en af de studerende ikke deltog i RUS-/INTRO-turen ultimo august 
2016 (måske den studerende som har ”efterlyst” de ”manglede” informationer i undersøgelsen…), hvor 
mange vigtige informationer netop bliver givet. 

Ad 8 NY PR video (fokus Musikkens Hus + musikalsk niveau) + evt. opdatering af faktaark/hjemmeside? 

DSJ foreslår en konkurrence med billeder og små ”30 sek. videoer” – optaget med egne telefoner, som 

giver et indblik af uddannelsen. De studerende sender optagelserne til EGPE. Gavekort til Musikkens 

Hus for de tre bedste videoer . Deadline for indsendelse af materiale er mandag uge 9/2017 og de tre 

vindere modtager et gavekort til Musikkens Hus. 

MT hjemmesiden opdateres med nye billeder af UV lokaler mm. fra Mus Hus – MDD fotograferer. 

http://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/musikterapi og 

http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/ansoegere/  

Ad 9 Projekthåndbog opdateret med regler om musikbrug (bilag) 

 Informeret om ændringer/tilføjelser og opdateret 
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/  

Ad 10 BA-opgave – emnebeskrivelse  

 I modulbeskrivelsen fremgår, at emnebeskrivelsen skal fremlægges for SN senest 1. marts, men denne 
dato er alt for tidligt i forhold til praktikken. Dato i modulbeskrivelsen er ændret til 10. april og svar retur til 
den/de studerende, vedr. godkendt/ikke godkendt emnebeskrivelse, max. en uge. 

 http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/266/266373_mt_6-sem_ba-so_2014_mtt_og_forskning-
3_juni-2015.pdf  

Ad 11 Ansøgninger 

Studerende i Musik fra Sverige som udvekslingsstuderende på Musikterapi er ikke muligt.  

MT SN henviser den studerende til ”Musikk og Helse” programmet i Oslo, som er et års fokus på musikte-
rapi for ansøgere med relevant BA. http://nmh.no/studier/videreutdanning/musikk_og_helse og PRO-
MUSA i Danmark, 2 år på deltid og med betaling. http://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-
paa-deltid/professionsrettet-musikanvendelse/ 

Ad 12 Eventuelt 

 ”Musikambulancen” et musikfirma der sælger instrumenter + tilbyder eftersyn/justering af instrumenterne, 
evt. som abonnement. Abonnement er forholdsvis dyrt, men måske muligt at rekvirere et instrument ef-
tersyn/justering på timebasis en eller to gange årligt. MDD (rummand) undersøger nærmere prisniveauet 
før evt. ansøgning sendes til Instituttet. 

Info om MT studenterkonferencen i Oslo, 3.-5. februar 2017 – En meget god oplevelse og en videre ud-
vikling af MT DK’s program fra E16. Næste studenterkonference afholdes i Finland 

Fest på tværs for brugerne i Musikkens Hus – Datoen for festen er fastlagt til fredag 28. april 2017, ven-
ligst reservér og nærmere program følger senere  

  

http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/
http://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/musikterapi
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/ansoegere/
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/
http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/266/266373_mt_6-sem_ba-so_2014_mtt_og_forskning-3_juni-2015.pdf
http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/266/266373_mt_6-sem_ba-so_2014_mtt_og_forskning-3_juni-2015.pdf
http://nmh.no/studier/videreutdanning/musikk_og_helse
http://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid/professionsrettet-musikanvendelse/
http://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid/professionsrettet-musikanvendelse/
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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 


