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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 2/E17 for Musikterapi TIRSDAG 10. oktober 2017, kl. 09.00-11.30 

Lokale: Musikkens Hus, lok. 468, 4. sal 
 
Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Emil G.P. Eriksen (EGPE) 7. sem., Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), 

Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J) 9. sem., Winnie Ritterbusch (WR), Amanda Fog-Møller Haar 
(AF-MH) 3. sem,, Tom Nyvang (TN), Mads Duevang Dahl (MDD) 5. sem., Kirsten Christensen (KiC)  

Gæster: Charlotte Lindvang (CL) – EVU PROMUSA, Julie Ørnholt B. (JØB) 

Afbud: Oda B. Dypvik (OBD) 9. sem 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 2/E17 

2 Godkendelse af referat 1/E17 – 06.09.2017 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen…? 

2. Uddannelseszoom besvarelser (bilag) 

BA & KA gennemsnit på 4,6 (Ud af 5 ) 

3. Adgang i Musikkens Hus (bilag) 

4. Studieordningsændringer 1.november deadline 

5. Valg 2017 

5 PROMUSA, PR 

6 Godkendelse af nyt PROMUSA-udbud. 

7 Semesterevaluering PROMUSA (bilag) 

8 Studiemiljø-evaluering (bilag) 

9 Modulbeskrivelser (diverse bilag) 

a. 7. sem. Læreterapi, indv. terapi  (CL) 

b. 5. sem. MTT og –forskning 2   (HMR) 

c. 5. sem. KGMF 1    (SLJ) 

d. 7. sem. Klinisk improvisation 1  (SLJ) 

e. 7. sem. MT Assessment, valgfag  (SLJ) 

f. 7. sem. Vidr. MT samt terapiteori  (NH) + fokus på retorik (bilag) 

g. 3. sem. Stemmebrug mv.   (JA-I) 

h. 3.sem læreterapi    (CL) 

i. 1. sem. Musikalsk formidling   (JA-I) 

j. 10. sem. Specialeprocessen   (?) 

10 Motivation på musiksporet – 3.semester (bilag) 

11 Pulje til studiemiljø – Emil (bilag i mail ”Punkter til SN-møde) 

12 Medialab-aftale og formateringsprocedurer – Emil 

13 Ny model for studieintensitet og minimumstimetal – Emil (bilag i mail ”Punkter til SN-møde) 

14 Eventuelt 

 Ansøgning  
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 2/E17, uge 41 

 Pkt. 4.5 tilføjet, derefter godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 1/E17 – 06.09.2017 

 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 --- On going…  

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

MT’s 1. sem. og M’s 9. sem. 

OBS: 

Pkt. stående på aktionslisten til efter seme-
sterevalueringen E17 

UH (MT) 
og Kristina 

(M) 

21.12.2016 

F2017 

Ongoing… 
Afventer 

evalueringen 
E17 

Afholdt møde, men ikke 
udarbejdet VF 

Samarbejde mellem UH 
(MT) og Kristina (M) 

UV-plan for E17 udar-
bejdet og skemalagt… 

 

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

SLJ  

m.fl. 

3/E17 

08.11.2017 

Fælles dato skema-
lægges i F18! 

 

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, JA-I 2/E17 

10.10.2017 

Aftale et møde… 

OBS:  

Besluttet fra HUM - at 
der skal udarbejdes et 

”Faktaark”… 

 

Ad 4.5/06.09.2017 Info vedr. CAS App’en ”Building Support” 
(www.bs.dk ) 

? 2/E17 

10.10.2017 

Evt. info på Moodle… 

Campus Service, udfor-
dring når det er lejemål! 

 

Ad 7/06.09.2017 Depotrum – tjek/oprydning af instrumenter SLJ/MDD F18 Ved semesterstart F18  

Ad 7/06.09.2017 Indkalde til oprydning i lok. 447 + 449 – alle 
semestre + evt. kursus i strengeskift mm. 

MDD F18 ?  

Ad 8/06.09.2017 Undersøge om der må linkes direkte til 
DMTF’s hjemmeside? 

WR 3/E17 

08.11.2017 

WR afventer svar…  

Ad 9, f/10.10.2017 ”f”: MB, 7. sem. ”Vidr. MT samr TT” – 
Fokus på retorik. Besøge andre uddannel-
ser i Skolen med formidling/retorik og delta-
ge i UV.  

SLJ?? ? Forslag –  

Kontakt Janne Bang 

 

Ad 8/10.10.2017 Loungelokale 3. sal, MT STORMØDE, u. 44 SLJ 3/E17 

08.11.2017 

Hvem tager ansvar?  

OBS Gardiner til lok. 339 – Glemt… KiC 08.11.2017 Hvem skal spørges og 
betaling? 

 

Ad 14/10.10.2017 Undersøge om M og MT har adgang til 
”hinandens” sammenspilslokaler på 4. sal. 
+ Kons…? 

KiC til 
LN/MH 

08.11.2017   

 
  

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

1. Nyt fra skolen v. TN/WR 

Budget 2018 pågår pt. og optager meget tid i skolen og på Instituttet. 

Ingen af uddannelser på Instituttet er valgt til Audit trails -  

2. UddannelsesZoom besvarelser (www.ufm.dk Uddannelses- og ForskningsMinisteriet) 

Undersøgelse, spørgsmål om kvaliteten af éns uddannelse – her scorer MT BA og KA 4,6 ud af 5, . 

3. Adgang til Musikkens Hus 

Skalsikring i Musikkens Hus (MH) medfører adgangs  udfordringer til Musikkens Hus. Bl.a. studerende 
henvises til Uddannelsesindgangen mod vest og gæster henvises til MH’s hovedindgang, som først åb-
ner kl. 10.00…hva’ med gæster/censorer som er aftalt at møde kl. 09.00? Forventer yderligere info ved 
næste MH lejermøde (ultimo oktober) og en ”how to do” flyer med adgang til MH efter 1. januar 2018. 

TN – Har informeret Campus Service (CS), i det CS reelt står for AAU’s lokaleleje – opgaven ligger ikke 
hos de ansatte på Musik og Musikterapi, bare fordi uddannelserne er placeret i MH. 

4. Studieordnings (SO) ændringer 1. november 2017 

Deadline for indlevering af nye SO’er + ændringer til gældende SO’er er 1. november 2017. MT har ingen 
nye eller ændringer til gældende. 

5. Valg 

Orientering – EGPE og AF-MH opstiller til SN valg  

Ad 5 PROMUSA, PR v. CL 

PROMUSA udbydes hvert andet år og udbydes igen E18. Dette medfører en PR omkostning F18, som 
SEF betalte i F16 – vil MPACT-Skolen betale i F18? CL skønner PR til ca. DKK 20.000,00 en omkostning 
som kun er i budgettet hvert andet år. 

TN – EVU er et Full Cost Budget som skal ”hvile i sig selv” så PR skal med i PROMUSA’s budget 2018 
(F18). Skolen garanterer for PR omkostningen, hvis PROMUSA giver underskud i budget 2018. 

Ad 6 Godkendelse af nyt PROMUSA-udbud, v. CL 

Efteråret 2018 udbydes et nyt EVU-hold over fire semestre (E2018 – F2020). I det der byttes rundt på fag 
fra 1. og 2. semester = nyt udbud i forhold til sidste udbud E16, skal udbud godkendes i SN, Skolen og 
Fakultet.  

CL ønsker at bibeholde nuværende deltagerbetaling, 15 ECTS, DKK 16.900,00 og det semester, hvor der 
udbydes 20 ECTS, DKK 20.000,00. 

Godkendt af MT SN og Skolen. 

CL udarbejder en ansøgning til Fakultetet, hvor det fremgår at MT SN og Skolen d.d. har godkendt udbud 
PROMUSA E18. 

Ad 7 Semesterevaluering PROMUSA (bilag) 

 Det er tredje hold PROMUSA studerende og ud af 12 respondenter har 11 deltaget i evalueringen F17. 

 En udfordring var projektet – lærergruppen anerkender kritikken til mangelfuld forberedelse og SN bakker 
op om fælles vejledning for alle grupper + vejledere (= flere timer). 

 Arbejdsindsatsen/timeforbruget forholdsvis lav MEN målet nås og der er en fin karakterspredning. 

 Årsagen til det lave eget timeforbrug kan begrundes i, at det er studerende med fuldtidsarbejde som læg-
ger ekstra tid/fritid i PROMUSA, EVU. Vigtigt at underviser, tidligt i forløbet, laver/aftaler en forberedel-
se/timeforbrug-forventningsafstemning med de studerende. 

 Hovedtemaerne i de studerendes kvalitative kommentarer fremlagt i lærergruppen, for de studerende og 
gennemgået/behandlet på SN. 

  

http://www.ufm.dk/
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Evalueringen fremlægges på Aftagerpanelmødet 11. oktober 2017, hvor handlingsplan fremgår. 

 MT’s semesterevalueringer – 
http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/studienaevn/semesterevaluering/ 

Ad 8 Studiemiljø-evaluering (bilag) 

 SN MT havde spørgsmål vedr. studiemiljø med i F18 semesterevalueringen for uddannelsen – derfor 
gengangere til behandling, punkter MT SN allerede har handlet på. Man skal være OBS på at MT/AAU er 
lejere i MH, derfor kan alle ”ønsker” ikke lade sig gøre. 

 Indeklima i 301 – motor skiftet. Gardiner/tæppe hænger OK og hvis fjernes kan det muligvis have indfly-
delse på lokalets akustik. 

 Gruppearbejdspladser – aflukkede gruppelokaler findes ikke mere. Husk der også er lokaler på 5. sal, 
som kan anvendes til øve- og gruppearbejdsplads + studerende kan benytte Create og Biblioteket. 

 Kantine i MH – studerende er velkomne. Nyt system indføres i MH, fremover skal der købes madbrikker 
og min. købes 30 stk. til ca. DKK 25,00/30,00 pr. madbrik. 

 Loungelokale på 3. sal for M og MT – anvendes pt. mest som gruppelokale, men er også tiltænkt som et 
hyggelokale. Hvem har ansvaret for opbygningen af lokalet, evt. én studerende fra hvert semester…? 
SLJ tager punktet op på STORMØDET uge 44. Handlingsplan udfyldes af SLJ og sendes retur til Skolen. 

 PROMUSA udsat, i det F17 evalueringen først er pkt. dd. (næste SN-møde 8. november 2017, uge 45) 

Ad 9 Modulbeskrivelser (diverse bilag) 

 Vedtaget at SLJ, JA-I og EGPE mødes og behandler flg. modulbeskrivelser a, b, c, d, e, g, h, i og j. 

 Modulbeskrivelse f opdateret og godkendt til upload + ”Retorik” aktionspunkt, kontakte Janne Bang. 

a. 7. sem. Læreterapi, indv. terapi  (CL) 

b. 5. sem. MTT og –forskning 2   (HMR) 

c. 5. sem. KGMF 1    (SLJ) 

d. 7. sem. Klinisk improvisation 1  (SLJ) 

e. 7. sem. MT Assessment, valgfag  (SLJ) 

f. 7. sem. Vidr. MT samt terapiteori  (NH) + fokus på retorik (bilag) 

g. 3. sem. Stemmebrug mv.   (JA-I) 

h. 3.sem læreterapi    (CL) 

i. 1. sem. Musikalsk formidling   (JA-I) 

j. 10. sem. Specialeprocessen   (?) 

Ad 10 Motivation på musiksporet – 3.semester (bilag) 

 Diskussion/dialog af Musiksporet – som i E17 er et samarbejde af tre undervisere. JØB, JA-I (SN-VIP) og 
Gustavo Gattini (GG). JA-I og JØB deltog i dialogen. 

 Feedback fra 3. sem. studerende: 

 Semesterplan i Moodle, mere struktur i undervisningen, mere samarbejde mellem underviserne, bedre 
skemalægning af undervisningsgangene, feedback ønskes mere systematisk/konstruktivt i undervisnin-
gen, overraskende at det er selvlæring af mange instrumenter (læses ingen steder), usikkerhed på for-
ventet niveau, vil gerne opfordres til at tage ekstra undervisning, klassisk/rytmisk anvendelse inden for 
MT. 

 Umuligt at lægge en semesterplan i Moodle, i det der skal altid være plads til en plan A, B og/eller C, pga. 
ikke alle studerende møder op til undervisningen – måske en ”overordnet” skitseplan i Moodle, MEN ”altid 
med forbehold for ændringer”.  

 Underviserne bruger meget tid på at uploade noter i Moodle efter undervisningen. 
  

http://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/studienaevn/semesterevaluering/
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 Det må forventes, at man som studerende møder forberedt ind til undervisningen og at man selv påtager 
sig et ansvar. 

 Det forventes, at de studerende tager noter i undervisningen uden at det direkte skal påtales og at alle 
studerende selv har ansvaret for at lære af feedback der gives til medstuderende. 

 Handling: SLJ, JØB, JA-I og GG mødes i december omkring musiksporet for at følge op.  

Ad. 11 Pulje til studiemiljø – Emil (bilag i mail ”Punkter til SN-møde) 

 Ansøgningsfristen er 20. oktober 2017. Husrådet, som EGPE er med i, skal mødes og EGPE vil foreslå 
en fælles ansøgning. 

 Forslag af emner til ansøgningen, supplement til fredagskoncerterne, forårsfesten og forbedringer af stu-
denterloungen. 

Ad 12 Medialab-aftale og formateringsprocedurer – Emil 

 Dataetik/formateringsprocedure (PC’ere) godkendt. MDD udarbejder en brugsvejledning for Mac brugere. 

 I f. m. praktik har JØB en aftale med AAU Medielab. vedr. udlån af kamera til de studerende. EGPE efter-
spørger at få en lignende aftale med Medielab vedr. udlån til 7. sem. Interterapi.  

 Hvem spørger Medielab om aftale og hvis Medielab har kameraer nok til udlån og der indgås en aftale, 
hvem tager/har ansvaret for at kamera afhentes og afleveres? 

 Ved undervisning eks. KGMF har underviseren ansvar for at kamera er til stede. 

Ad 13 Ny model for studieintensitet og minimumstimetal – Emil (bilag i mail ”Punkter til SN-møde) 

 En arbejdsgruppe bestående af undervisere og studerende er nedsat til at udvikle en model for de stude-
rendes studieintensitet og minimumstimetal/målsætning. Baggrunden for gruppen er den stigende politi-
ske interesse for kvaliteten af de videregående uddannelser og sammenhængen mellem studieintensitet 
og den studerendes læringsudbytte.  

 Til hjælp for udarbejdelse af en ”Studieaktivitetsmodel” og forslag til ”Minimumsmålsætning” er der nedsat 
en ”Baglandsgruppe” bestående af alle SN-næstformænd som skal bidrage med erfaringer fra ”egne” ud-
dannelser. EGPE deltager i næste møde 19. oktober 2017. 

Ad 14 Eventuelt 

 Ansøgning 
Ekstratimer til ”Terapirettet krop og stemme mv.” godkendt. 

Undersøge hos LN om Musik og Musikterapi har adgang til hinandens sammenspilslokaler? MDD infor-
merer/har opdaget, at Kons har adgang til M og MT’s sammenspilslokaler – underligt! 

 

 

MT SN-mødekalender E2017 – Musikkens Hus, lokale 468, 4. sal. 

Møde 1, uge 36 Onsdag 6. september, kl. 09.00-11.30 

Møde 2, uge 10 TIRSDAG 10. oktober, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 14 Onsdag 8. november, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 18 Onsdag 6. december, kl. 09.00-11.30 


