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Referat af studienævnsmøde 1/F19 for Musikterapi TIRSDAG 5. februar 2019, kl. 09.00-11.30 

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

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Amanda Fog-Møller Haar (AF-MH) 6. sem., Karen Bjørnskov Chri-
stensen (KBC) 4. sem., Kirsten Christensen (KiC), 

Gæster: Tom Nyvang (TN), 

 

Afbud: Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Winnie Ritterbusch (WR) 

 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 1/F19 

2 Godkendelse af referat 4/E18 – 12.12.2018 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra Institut for Kommunikation og Psykologi, v. WR/TN 

2. Antal sider og censortid 

3. Småfagsbevilling 

4. Valgresultat (bilag) 

5. Ændret kvalitetssikringsprocedure (bilag) 

6. Særskilte moduler (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205257)  

5 Semesterevaluering (bilag) 

6 Modulbeskrivelser feedback 

7 Webdesign – nye billeder 

8 PBL læringsmål (bilag) 

9 Udmeldelsesbegrundelser (bilag) 

10 Udveksling med Oslo – evt. 

11 Eventuelt 
  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205257
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 1/F19 

 Godkendt – med tilføjelser af pkt.10 

Ad 2 Godkendelse af referat 4/E18 – 12.12.2018 

 Referat godkendt 

Ad 3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 
 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovholder Opfølgning 

SN-dato 

Bemærkninger 

 

DONE 

Ad 7/06.09.2017 Depotrum – tjek/oprydning af instrumenter SLJ/JO F18 

3/F18 

 

 

05.02.2019 

OBS,  

Aftales med ny rum-
mand, forventet ansat 

primo nov. 2018 

 

Pågår – se note… 

 

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

JO 

SLJ 

F18 

3/F18 

18.04.2018 

16.05.2018 

03.10.2018 

F19 

OBS,  

Evt. et skemalagt mini-
kursus? 

Aftales med ny rum-
mand… 

KURSUS i APRIL 2019 

 

Ad 10/18.04.2018 Husfest F19 SLJ 

Husråd 

Dec. 2018 

F19 

Husråd møde og tjekker 
op, hvor forårsfesten 
skal holdes…i MH? 

 

Ad 6/03.09.2018 Undersøge interessen for BA-delen hos 
gymnasier i Kbh./Roskilde  

SLJ, m.fl. Forår 2019 10 efterskoler, højsko-
leer, gymnasier udvæl-

ges og kontaktes… 

 

Ad 7/03.09.2018 PBL/læringsmål tydeligt for teorisporet i SO 
og skal tydeligøres for musik- og terapispo-
rene. 

SLJ + 

MT UV’ere 

Sept.2019 Udkast til PBL lærings-
mål til marts 2019 

(pkt. 8) 

 

FYI Nyt semesterevalueringsskema 

F19 evalueringen… 

SLJ/JAI 

PT 

F19 Med udgangspunkt i for-
slag fra instituttet og 
med MT tilpasninger 

 

Ad 7/06.09.2017 Oprydning pågår pt. i depotrum – i samarbejde med Musik – efter at nye sikre hylder er 
opsat i depotet! Lok. 461 er pt. opbevaring… 

  Når depotrum er færdigt, vil JO rydde op i lok. 447 og 449 – så der kan blive mere gulv-
plads til UV. ”Overskydende” instrumenter sættes i depot og kan findes frem efter be-
hov til UV (mail i forvejen til JO, når der er behov…) 

Ad. 10/18.04.2018  AF-MH mailer JO og forhører ”Hvad er planerne for Husfest F19…?”  

  Udfordring at Kons har meldt sig ud af ”Husrådet” – men i flg. SLJ deltager/støtter gerne 
op om et evt. arrangementet. 
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Ad 4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra Institut for Kommunikation og Psykologi, v. TN 

Mail fra dekanen meldt ud til de studerende 1. februar 2019 – at AAU/FAK + Instituttet pt. er midt i en per-

sonalereduktion, hvor VIP’er/TAP’er er varslet fyringer. Efterfølgende er der en høringsperiode, hvor der 

kan indgives bemærkninger/indsigelser til fyringen. For VIP er det dekanen og for TAP er det Inst.leder 

der skal tage stilling til bemærkninger/indsigelser. 

Instituttet bestræber sig på at spare på huslejen, som er en stor udgift – og studerende mærker ikke hus-

leje besparelsen så meget som mindre undervisning. 

Antallet af de varslede fyringer på AAU er pt. ukendt. 

https://www.inside.aau.dk/  

Ny eksamensordning for prøver ved AAU, gældende fra 1. februar 2019 

Denne eksamensordning er mere fælles for alle AAU uddannelser – dog i denne godkendte version er 

der, på enkelte områder, forskel på reglerne.  

TN opfordrer i en mail, WR/udd.adm. læse/tjekke, være opmærksomme på ændringer/afvigelser – som 

muligvis gør at uddannelserne skal ændre praksis i f.b. med eksamen. 

https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/482/482665_eksamensordning-for-aalborg-universitet-

01.02.2019.pdf  

2. Antal sider og censortid 

Høring fra FAK med henblik på besparelser– pt. er det 15 sider censor kan læse i timen, her vil der ikke 

kunne spares i tid. 

Hvor der ku’ ligge en tidsbesparelse ville være på speciale eksamen, når flere skriver sammen, i det ek-

samen er lang, se nedenstående: 

Normeret prøvetid:  
For én studerende er prøvetiden 45 minutter, inkl. votering og karaktergivning for én studerende.  
For to studerende er prøvetiden 45 minutter plus 30 minutter inkl. votering og karaktergivning.  
For tre studerende er prøvetiden 45 minutter plus 55 minutter inkl. votering og karaktergivning 

Specialestuderende på MT skriver oftest alene. 

3. Småfagsbevilling 

Ansøgning af midler fra småfagsbevillingen til ”Fag for national vigtighed” afvist– trods god argumentation 
fra Studieleder/Instituttet.  

4. Valgresultat (bilag) 

Valget blev opgjort af Valgudvalget på et åbent møde den 30. november, og det endelige valgresultat er 
tilgængeligt på valghjemmesiden. De indvalgte medlemmer har funktionsperiode fra 1. februar 2019 til 
31. januar 2020 undtaget det valgte medlem til bestyrelsen, som er valgt for en toårig periode 

5. Ændret kvalitetssikringsprocedure (bilag) 
Uddannelsernes selvevalueringer/handleplaner ændres fra hvert tredje år til hvert sjette år, hvilket mind-
sker noget administration. 
Instituttet udarbejder udkast for tidsramme for selvevalueringerne – evt. foretages alle uddannelser på et 
år med ½-delen om foråret og den anden ½-del om efteråret, derefter igen om seks år. 
De reviderede gældende procedurer er publiceret på kvalitetssikring.aau.dk. På følgende underside om 
organisering af kvalitetsledelse fremgår desuden et overblik over bl.a. institutlederes, studielederes og 
studienævnsformænds ændrede ansvar ift. kvalitetsarbejdet: kvalitetssikring.aau.dk/kvalitetsarbejde. 

6. Særskilte moduler (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205257)  

Muligt at oprette et modul til efter- og videreuddannelse på videregående niveau. Modulet må, ved opret-
telsen, ikke indgå i en eksisterende videregående uddannelse. Det er MT’s egen faggruppe der først skal 
fokuseres på, hvis der er ressourcer til oprettelse af modul – Ikke nemt at oprette, men kan nu gøres… 

  

https://www.inside.aau.dk/
https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/482/482665_eksamensordning-for-aalborg-universitet-01.02.2019.pdf
https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/482/482665_eksamensordning-for-aalborg-universitet-01.02.2019.pdf
https://www.aauvalg.aau.dk/valgresultater/
https://www.kvalitetssikring.aau.dk/
https://www.kvalitetssikring.aau.dk/kvalitetsarbejde/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205257
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Ad 5 Semesterevaluering (bilag) 

 SN gennnemgang af MT’s semesterevaluering E18 efter gennemgang på opstartsmødet med alle stude-
rende 1. februar 2019.  

 SN MT’s refleksioner og handleplan på de studerendes hovedtemaer, kvalitative kommentarer – gennem-
gået/drøftet og noteret i opsummeringen (SLJ).  

 Semesterevaluering PROMUSA E18 på næste SN-møde, uge 10/2019. 

 E18 semesterevalueringerne fremlægges på MT’s Aftagerpanelmøde 27. marts 2019, uge 13 i Aarhus. 

Ad 6 Modulbeskrivelser feedback  

 Afventer kommentarer/rettelser/godkendt fra SN-medlemmer, før upload til hjemmesiden. 

Ad 7 Webdesign – nye billeder 

 Der er nye billeder på https://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/ som viser at MT-uddan-
nelsen er i Musikkens Hus – ser fornuftigt ud  

Ad 8 PBL læringsmål (bilag) 

 PBL læringsmål skal tydeliggøres mere i SO’en. Udkast er udarbejdet af MT’s VIP-gruppe, men ikke en-
deligt formuleret. SLJ udfylder skema ”Midtvejsstatus” – deadline 1. marts 2019 for skema. 

Ad 9 Udmeldelsesbegrundelser (bilag) 

 SN har behandlet udmeldelses begrundelserne for perioden 2015-2018, som er meget forskellige. SN ser 
ingen gennemgående tendens – derfor ingen yderligere kommentarer. 

Ad 10 Udveksling med Oslo, kandidatdelen v. SLJ 

 SLJ kontaktet vedr. udveksling af studerende fra Oslo, Musik og Helse til MT DK og studerende fra MT 
DK til Oslo – kortere/længere ophold og det samme antal studerende ind som ud.  

 Problemet med Oslo og en længere udveksling er, at fag og fokus er meget forskelligt i Oslo, Musik og 
Helse kontra MT AAU, så der kan ikke meriteres, hvilket vil medføre et x-tra år på MT AAU.  

 Udvekslingen mellem Oslo/DK, muligt i et blokkursus, fx 7. sem.’s valgfag ”MT Assessment, 5 ECTS., 
hvor undervisningen kan lægges inden for en måned. Den/de studerende betaler selv for rejse og ophold 
ved udvekslingen. Oslo har allerede to studerende som ønsker udveksling i E19 og spørgsmålet er om 
MT har to til Oslo i E19! 

 SN studerende synes godt om ideen og SLJ arbejder videre med ideen. 

Ad 11 Eventuelt 

 

 

 

 

MT SN-mødekalender F2019– Musikkens Hus, lokale 468, 4. sal. 

Møde 1, uge 6 TIRSDAG 5. februar 2019, kl. 09.00-11.30 

Møde 2, uge 10 Onsdag 6. marts 2019, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 17 Onsdag 24. april 2019, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 22 Onsdag 29. maj 2019, kl. 09.00-11.30 

https://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/

