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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

Referat af studienævnsmøde 3/F17 for Musikterapi ONSDAG 5. april 2017, kl. 09.00-11.30 

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

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Tom Nyvang (TN), Emil G.P. Eriksen (EGPE) 6. sem., Jens Ander-
son-Ingstrup (JA-I), Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J), 8. sem., Amanda Fog-Møller Haar (AF-
MH), 2. sem. Sidsel Villadsen (SV), 10. sem., Kirsten Christensen (KiC) 

 
Afbud: Winnie Ritterbusch (WR), Oda B. Dypvik (OBD), 8. sem., Mads Duevang Dahl (MDD), 4. sem. 
 
 
 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 3/F17 

2 Godkendelse af referat 2/F17 – 08.03.2017 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Nye regler for tilmelding til undervisning og prøver (bilag) 

5 Ideer til strategiske projekter og fagligt samarbejde i skolen 

6 7.semester Modulbeskrivelse (bilag) 

7 Arbejdsparathed på KA 

8 Udvælgelseskriterier (bilag) 

9 Ansøgninger 

 Dispensation 

10 Eventuelt 

 

 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 3/F17 

 Godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 2/F17 – 08.03.2017 

 Godkendt. 

 

Et stort VELKOMMEN til Tom Nyvang, studieleder for MPACT-skolen – en kort præsentationsrunde af 
studieleder Tom Nyvang og af MT’s Studienævn. 
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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 --- 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”. 

 

SLJ – der er indsendt et konkret eksempel 
vedr. ovenstående, uge 9/2017 (DSM-J) 
…afventer svar! 

NS 

 

 

NS 

 

F16 

 

 

12.10.2016 

 

15.11.2016 

21.12.2016 

 

 

 

 

 

 

F2017 

05.04.2017 

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 

 

 

 

DSM-J følger op… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MT’s 1. sem. og M’s 7. sem. 

UH (MT) og 
Kristina (M) 

21.12.2016 

F2017 

Ongoing…  

Afholdt møde, men ikke 
udarbejdet VF 

Samarbejde mellem UH 
(MT) og Kristina (M) 

 

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

Ta’r pkt. op på STORMØDET 19. april 17 

SN  

Studerende 
+ SLJ 

08.03.2017 

F2017 

 

Små 30 sek. mobilltele-
fon optagelser… 

Afsluttet for nu…pga. 
ingen PR materiale… 

 

Ad 4.3/08.03.2017 Studieteknik ”undervisning/info” til 1. se-
mester, ”Hvor findes teknikkerne…”  

En opgave for studenterstudievejleder og 
tutorer i velkomstfasen (ABC tilføjelse) 

DSM-J 

 

F2017 Info på MT’s hjemme-
side med links til infor-

mationer for ”Studietek-
nik” og infomøde på 

studiet i okt./nov. 

 

Ad 4.1/05.04.2017 OBS på sparring med psykologi studeren-
de efter endt samlæsning… 

    

OBS Ophængning af billeder, 3. sal ? ? KiC – forhørt Lars N, MH 

Må ophænge på den 
hvide væg – ikke bore i 

betonvæggene…! 

 

Ad 5/05.04.2017 Book en fælles dato E17 for MPACT-udd. 
– og fælles indhold/kompromis for dagen 

SLJ F17   

Ad 6/05.04.2017 MB ”Vidr. MTT og TT”  tjek litteraturen i 
forhold til retorik undervisningen  

SLJ/NH ?   

Ad 7/05.04.2017 Oprette en side for færdige MT kandidater, 
på http://www.musikterapi.aau.dk/, med 
links til AAU Karrierecentret, Innovation, 
Business Aalborg mv. – en side = mange 
nyttige informationer. 

?    

 
  

http://www.musikterapi.aau.dk/
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Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. TN 

Som ny studieleder er TN ved at sætte sig ind i studielederopgaverne, samt de to ”nye” uddannelser som 
er kommet med i MPACT-skolen. 

Noget som fylder meget på uddannelserne er aftagere-/beskæftigelses situationen for kandidaterne - vig-
tigt for uddannelserne at sætte sig ind i at forberede kandidaterne på at formidle til det kommende ar-
bejdsmarked. 

WR, afd.leder for uddannelsesområdet – der arbejdes bl.a. på arbejdsbeskrivelser, GRUS/MUS mv. 

2. Nye regler for tilmelding til undervisning og prøver (bilag) 

Studieservice har revideret og tydeliggjort regelsættet vedr. tilmeldinger og prøver AAU – de nye regler er 
ikke et problem for MT’s studerende 

http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/fremdriftsreformen/  

Ad 5 Ideer til strategiske projekter og fagligt samarbejde i skolen - BRAINSTORM 

SLJ forhører på ”SN-plan” forslag/projekter til fagligt samarbejde på tværs i MPACT-skolen. Et fagligt og 
specifikt indhold der samler MPACT-skolens uddannelser og ikke et forslag/projekt i en ”117-udgave” af 
de samme tilbud der tilbydes fx af Karrierecentret. 

DSM-J: Tænker en fælles formidlings-/kommunikationsdag på tværs af uddannelserne. 

SV: Go’ ide – bruger kun ”os selv” til formidling. En stor logistisk opgave, skemamæssigt med alle uddan-
nelserne. 

JA-I: Psykologistuderende arrangerer selv en mini konference hvert år (en lørdag), hvor at JA-I har været 
inviteret til at give et oplæg om MT. 

SLJ: MT-SN’s næstformand OBD startede en mini konference for de nordiske MT studerende i 2016 og 
de nye 1. semester studerende på Musik, Kons og MT arrangerer selv en fællesdag på tværs i Musikkens 
Hus – i E17 torsdag, uge 40. 

TN: Forslag at alle uddannelser reserverer en fast dato E17 (okt./nov. 2017) – SN-næstformand kan sen-
de videre til øvrige studerende i SN med + SN-formændene fra alle SN 

SLJ– MPACT-uddannelserne finder en fælles dato og booker alle i skema E17 og uddannelserne arbej-
der for et fælles indhold/kompromis for dagen. 

Ad 6 7. semester Modulbeskrivelse (Videregående MT og TT) (bilag) 

 Efter semesterevalueringen F17 har 8. sem., haft et godt møde med underviserne vedr. hvad der forven-
tes til eksamen. MB’s revideringer gennemgået og godkendt. 
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/7semester/  

Ad 7 Arbejdsparathed på KA – BRAINSTORM og handlingspunkter 

 MT har dimensionering på max. 25 studerende BA optag og 15 studerende på KA optag, bl.a. pga. stati-
stikken viser at ledighedsprocenten er for ”høj” efter kun tre måneder som færdiguddannet, men de fleste 
KA’er fra 2015 og 2016 er i arbejde.  

MT har længe haft fokus på problemet med arbejdsparathed/aftagere – bl.a. fordi Sundhedsområdet ikke 
helt ”anerkender” at MT eksisterer. MT er pt. med i et ”Alliance projekt”, HUM FAK og er meget involveret 
i demens området – et område, hvor der er stor fokus. 

MT anvender mange ressourcer på uddannelsens praktikdel, og det betaler sig, idet praktikken ofte fører 
til fast arbejde. 

TN: Det er et problem at MT er en lille uddannelse og den manglende kendskab/anerkendelse er et felt, 
som skal arbejdes på, derfor meget vigtigt at kunne forklare/formidle ”Hvad kan du…”  
  

http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/fremdriftsreformen/
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/7semester/
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SLJ: Professionsidentitetsmæssigt er MT kommet langt, men vi skal kunne forklare/formidle for andre, 
hvad MT’ere kan i udføre i praksis. Derfor overvejer SLJ at tilføje en ”afløsnings opgave” i KA-SO’en, un-
der 9. semesters lange praktik, en lille portefølje der beskriver MT i praksis. 

Workshop (Dan Thomas) vedrørende karriere, vejledning i økonomi som selvstændig m.v., stor succes – 
workshop kunne gentages, måske aktuel på tværs af uddannelserne i MPACT-skolen. 

HANDLING: 

Lille ekstra skriftlig opgave, fx en ”portefølje”, når 9. semesters lange praktik er afviklet – hvor der forkla-
res/formidles ”Hvad kan man udføre i praksis som Musikterapeut…” 

Søge ekstra midler ved MPACT-skolen til en workshop E17 (Dan Thomas) – og invitere Psykologi igen 
og evt. KDM KA med til denne workshop. 

Invitere DMTF til en workshop specifikt vedrørende terapipraksis (økonomi, moms, kontrakt læring, privat 
praksis og etik). 

JA-I og SLJ udarbejder oplæg til SN præsentation  

OBS: Oprette en side for færdige MT kandidater, på http://www.musikterapi.aau.dk/, med links til AAU 
Karrierecentret, Innovation, Business Aalborg mv. – en side = mange nyttige informationer. 

Ad 8 Udvælgelseskriterier (bilag) 

Det er første gang at adgangsbegrænsning til kandidaten muligvis kommer i brug. Prioriterin-
gen/udvælgelseskriteriet til KA http://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/musikterapi/adgangskrav/ ”Karak-
tergennemsnit beståede ECTS-point i den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunk-
tet”. 

Vigtigt at KA optagelsen foretages ud fra de korrekte kriterier. Det er de studerende som har retskrav på 
KA-optag, dernæst PROMUSA-studerende (skal til adgangsprøve før optag på KA) og Vitoria.  

Hvordan skal fordelingen være – hvis PROMUSA (adgangsprøven bestået) og Vitoria studerende alle er 
kvalificeret til optag? 

Hvis flere end 15 ansøgere er kvalificeret til optag, kan SN søge dispensation til at optage alle – bl.a. hvis 
der kan henvises til at dimensioneringen er bestemt på baggrund af et lavt aftager tal (2014-tal) og at af-
tager-/jobsituationen sidenhen har ændret sig. 

TN: Der er også dimensionering på KDM KA og fordi den studerende er kvalificeret er det ikke = optag. 

Ad 9 Ansøgninger 

 Dispensation ansøgning godkendt. 

Ad 10 Eventuelt 

Information er lagt på Moodle – MT Tutor jobopslag er på JobPortalen http://jobbank.aau.dk/job/988728 , 
ansøgningsfrist 20. april 2017, kl. 12.00. SLJ, JA-I og DSM-J holder ansættelsessamtaler kort efter 

 

 

MT SN-mødekalender F2017 – Musikkens Hus, lokale 468, 4. sal. 

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 

http://www.musikterapi.aau.dk/
http://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/musikterapi/adgangskrav/
http://jobbank.aau.dk/job/988728

