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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

Referat af studienævnsmøde 4/F17 for Musikterapi ONSDAG 3. maj 2017, kl. 09.00-11.30 

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

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Winnie Ritterbusch (WR), Emil G.P. Eriksen (EGPE) 6. sem., Oda 
B. Dypvik (OBD) 8. sem., Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Amanda Fog-Møller Haar (AF-MH) 2. 
sem., Sidsel Villadsen (SV), 10. sem., Kirsten Christensen (KiC) 

 
Afbud: Mads Duevang Dahl (MDD) 4. sem., Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J) 8. sem.,  

Tom Nyvang (TN) 
 
 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 4/F17 

2 Godkendelse af referat 3/F17 – 05.04.2017 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen…? 

2. Håndtering af frafald 

3. Høring om overbookning 

5 Musikpsykologi på tværs af musik & musikterapi (bilag) 

6 Rettelser til praktikforløb (bilag) 

7 Rettelser til Musikalsk formidling, 1. sem. (bilag) 

8 HUM Studenterkonference opfølgning v. JA-I 

9 PR stud videoer 

10 Evaluering af Grammygalla 

11 Tutor 

12 Eventuelt 

 

 

Et stort VELKOMMEN til Winnie Ritterbusch, skolesekretær for MPACT-skolen og områdeleder for admi-
nistrativt personale, uddannelsesområdet – en kort præsentationsrunde af alle  

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 4/F17 

 Godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 3/F17 – 05.04.2017 

 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 --- On going…  

Ad 5/0912.2015 

 

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… 

DONE 

Se 
kom-

mentar, 
pkt. 3 

 

- slettes 
ved 

næste 
møde 

 

 

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 

Deadline 1. 
juni 2017 

Små 30 sek. mobilltele-
fon optagelser… 

 

 

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 Uge 25/2017   

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. – én side = mange 
nyttige informationer. 

SLJ m.fl.?? E17   

  

http://www.musikterapi.aau.dk/
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Ad 3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

 BIO DATA (Ad 5/09.12.2015) 

Det konkrete indsendte eksempel fra DSM-J er nu behandlet i Videnskabsetisk Komité (VK) – og dette 
eksempel var ikke anmeldelsespligtig.  

Retningslinjer for behandling/svar fra VK er ca. 1 måned – så MT skal være på forkant og ansøgninger til 
VK skal indsendes senest maj/juni, hvis man skal være sikker på et svar før 9. semesters praktik påbe-
gyndes i august. 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. WR 

Møde afholdt for og med SN-formændene, i MPACT-skolen. 

Udbudte valgfag (VF) på uddannelserne godkendes alle i SN. På den måde sikres det, at alle VF er rele-
vante på ”tværs” af uddannelserne. Logistikken er udfordrende og er nødvendig at få styr på. 

2. Håndtering af frafald 

MT SN har uge 18/2017 meldt retur til MPACT-skolen, at årsagen til alle MT’s frafaldstruede studerende 
er barsel. SLJ, SN MT har ofte studiesamtaler og derfor fanges frafald ofte i opløbet. 

3. Høring om overbookning 

SLJ har meldt ind til HUM FAK, at MT ikke anvender alle studiepladser E17 – så ingen overbookning på 
MT. Så overskydende studiepladser kan gå til andre uddannelser, hvor overbookning er et ”problem”. 

Ad 5 Musikpsykologi på tværs af musik (M) & Musikterapi (MT) (bilag) 

MT, Ulla Holck (UH), Hanne Mette Ridder (HMR) og M, Kristine Ringsager (KR), Mark Grimshaw (MG) 
har udarbejdet en plan over ”Muligheder for samlæsning – en mere intelligent brug af underviserne & 
midlerne”. 

VF/M, 9. sem. følger flg. undervisning på MT 1. sem. (tre timer): 

HMR – ”Introduktion til musikpsykologi” – og derefter/senere følger MT op med to timers undervisning på 
et udvidet plan. 

UH – ”Den tidlige musikalske udvikling og kommunikativ musikalitet” – og derefter/senere følger MT op 
med to timers undervisning på et udvidet plan. 

Musik KA opfordres til at følge forelæsninger og Ph.D. forsvar på Forskerprogrammet i Musikterapi (april 
& november): http://www.mt.phd.aau.dk/  

MG og KR undervisning på M, 7. sem. (to timer): 

MG – ”What can Neuroscience Tell us about Music?”, MT 5. sem. følger undervisningen 

KR – “Musik og identitetsdannelse”, MT 3. + 5. sem. VF (Musik og identitet) følger undervisningen (første 
gang E2018) 

Musikpsykologi (den teoretiske del) mulighed for et fast MT VF for andre udefra på tompladsordning. 

SLJ opfordrer til at forsøge samlæsning – koster ikke mere for uddannelsen. Info til undervisere og stude-
rende at der bliver flere studerende i lokalet – dette medfører mindre spørgetid pr. studerende, hvilket er 
lærerigt for alle… 

Ad 6 Rettelser til praktikforløb (bilag) 

 Praktikkoordinator på MT har fremsendt rettelser til 9. semesters praktik beskrivelse og ansvar. Rettelser-
ne godkendt i SN, opdateres og uploades på MT’s hjemmeside (KiC og done) 

Ad 7 Rettelser til Musikalsk formidling, 1. sem. (bilag) 

 Rettelser fra studerende AF-MH godkendt i SN – modulbeskrivelsen opdateres og uploades på MT’s 
hjemmeside (KiC og done) 

  

http://www.mt.phd.aau.dk/
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Ad 8 HUM studenterkonference opfølgning v. JA-I 

HUM studenterkonference arrangeret af HUM uddannelsernes SN-næstformænd, hvor bl.a. EGPE og JA-
I deltog for MT SN. 

JA-I: Manglede en diskussion/debat mellem SN-formændene ”Hvad kan HUMANISTER”? – Der var mere 
fokus på, hvad den enkelte uddannelses kandidater kunne end hvad der er særligt ved humanister bredt 
set. 

Hvad kan MT KA når man har sit eksamensbevis – og skal der mere fokus på det? Uddannelsen til MT 
KA, en kombination af det akademiske og praktiske – så MT KA kan bidrage med andet end klinisk MT. 

Ofte mangler MT KA beskrivelse af kompetencer, hvilke opgaver kan/skal man kunne løse som rækker 
ud over de kliniske opgaver. I modulbeskrivelsen på KA evt. tilføje kompetencer og eksempler på opga-
ver. 

Savnede en ”Clement” til at stille de kritiske spørgsmål til key-note speakers. 

Næste gang evt. opdele konferencen i BA og KA. 

Praktikdelen på uddannelserne fremhævet – lidt tankevækkende at uddannelserne uddanner praktikkere 
som oftest kun undervises af forskere… 

HUM studenterkonferencen et godt arrangement, ros til arrangørerne, godt med deltagere + gode oplæg. 

OBD: MT vil kunne tilføje noget til det sociale mellem uddannelserne – ”En positiv tænkning og sammen 
er man stærkere”  

Ad 9 PR stud videoer 

 Deadline 1. juni 2017 – pkt. til næste SN. 

 HUSK I studerende i SN, at minde jeres medstuderende om PR på jeres semester… 

Ad 10 Evaluering af Grammygalla 

 Studerende, undervisere m.fl. fra Musik, Konservatoriet og Musikterapi deltog. 

Alle i MT SN enige i, at det var en GOD FEST – et godt initiativ og go’ planlægning! Ca. 80 deltagere (+ 
det ”løse”) og 50-60 var med til spisningen. Lidt problemer med mad logistikken, maden lidt forsinket og 
ikke ”fulgt op på” + der ikke ”helt” var mad nok (muligvis har nogen taget én for meget af noget…). 

Godt initiativ med karaoke/jam – men næste gang mere styring, så alle uddannelserne er på med deres 
kompetencer… 

”Husrådet” evaluerer med SN-formændene for de tre uddannelser. 

Ad 11 Tutor 

ALLE studerende har haft chancen for at ansøge, og er gjort opmærksom på jobannoncen i god tid, men 
har kun modtaget én ansøgning til ansøgningsfristen – så der ”prikkes” nu til de studerende, om at søge 
tutorjobbet.  

MT har efter SN modtaget yderligere en tutor ansøgning – begge ansøgere er indstillet til ansættelse. 

Ad12 Eventuelt 

”Musikambulancen” (reparation af instrumenter…) – aftale i gang med tilladelse fra Instituttet.  

Musikambulancen giver et gratis tjek/overslag/oversigt, vedr. hvilke instrumenter der trænger mest til re-
paration. + en plan til en bedre/mere brugbar opstillingen af instrumenterne i sammenspilslokalerne. 

Mht. reparation af instrumenter – i det alle instrumenter sikkert ikke kan blive repareret på én gang (kost-
bart), skal oversigten prioriteres af MT-SN… 
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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 

 


