
 

  1/2017-018-00408 

I N S T I T U T  F O R  K O M M U N I K A T I O N   

O G  P S Y K O L O G I  

S T U D I E N Æ V N E T  F O R   

M U S I K T E R A P I  

M U S I K K E N S  H U S  

R E N D S B U R G G A D E  1 4 ,  

9 0 0 0  A A L B O R G  

 

 

 

 

 

Referat af studienævnsmøde 1/E19 for Musikterapi ONSDAG 4. september 2019, kl. 09.00-11.30 

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

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ester Haslund-Gjerrild (EH-G), 3. sem., Jens Anderson-Ingstrup (JA-
I), Karen Bjørnskov Christensen (KBC) 5. sem., Kirsten Christensen (KiC), 

Gæster: Winnie Ritterbusch (WR), 

Afbud:  

Uden afbud: AF-MH, CHS, TN 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 1/E19 

2 Godkendelse af referat 4/F19 – 29.05.2019 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

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

2. Digitalisering plan (bilag) 

3. Retskrav (bilag)  

4. Ophavsret (bilag) 

5. Klagevejledning (bilag) 

6. Referat studierådsmøde (bilag) 

7. Modulbeskrivelser 

8. PR-plan & video 

5 Opfølgning på praktikrapporter 

6 Semesterevaluering (bilag) 

7 Studieordningsændringer  

8 Projekthåndbog (opdatering omkring aflevering) 

9 Censor årsbrev (bilag) 

10 Eventuelt 

 Bergen 
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 4/F19 

 Godkendt – med tilføjelse under ”Eventuelt” 

 Bergen 

Ad 2 Godkendelse af referat 4/F19 – 29.05.2019 

 Referat godkendt 

Ad 3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 
 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovholder Opfølgning 

SN-dato 

Bemærkninger 

 

DONE 

Ad 6/03.09.2018 

 

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

(PR-turne) 

SLJ, m.fl. Forår 2020 10 efterskoler, højsko-
leer, gymnasier udvæl-

ges og kontaktes… 

 

Ad 7/06.03.2019 PR-turne E19 – Søge PR-turne midler hos 
TN til transport og forplejning… 

SLJ F20 Aktion - sammen med 
”Ad 6/03.09.2018” 

 

Ad 7/06.03.2019 NGP E19 – tovholder til E19. Tovholder – 
en person, som er tæt på huset 

Pkt. til OPSTARTSMØDET tirsdag, uge 
36/2019 

JA-I Uge 36 

OBS uge 40 

Hvem vil og kan…?  

Ad 3/29.05.2019 Afhentning af instrumenter i depotrum (bl.a. 
trommer) – og i stigehøjde er det KUN rum-
folket som må hente! 

JA-I foreslår evt. hylder i lok. 447/449 til 
trommer, hvis ikke rummand skal stå 
”standby” = flaskehals. 

JA-I/SLJ E19 Evt. aftale med rum-
mand MT – i go’ tid – 

hjælp til at hente trom-
mer ind/ud til undervis-

ning… 

 

Ad 9/29.05.2019 Udarbejde katalog over instrumenter til 
praktik udlån – og først til mølle! 

SLJ info til 

JO 

rummand 

Uge 40 Praktik F = 6. sem. 

Praktik E = 9. sem. 

Vigtigt at vide, hvilke instru-
menter der kan lånes 

 

Ad 7/29.05.2019 Zoom raiting MT KA = NUL, hvorfor? SLJ til 
WR? 

Uge 40 WR undersøger, hvor-
for… 

 

Ad 10/29.05.2019 Husorden, 5. sal 

 

AUB undervisning - mail 

SLJ til  

Esben Kons. 

KBC til SLJ 

E19/uge 40 

 

E19/uge40 

  

Ad 4.1/04.09.2019 

X-tra 

Ny ”fælles” eksamensordning, aug. 2019 

OBS – Pålagt ovenfra, at eksamens noter 
skal gemmes i et år (aktindsigt) – Retnings-
linjer for opbevaring af noter mangler…? 

WR til 

Udd. Jura? 

Uge 40   

Ad 5/04.09.2019 Opfølgning på praktikrapporter – sikkermail 
til fremsendelse af 2. sem. praktikrapport til 
praktikstederne/praktikterapeuten. 

WR/KiC E19/F20 Deadline for løsning 
april/medio maj 2020 

 

Ad 10/04.09.2019 Bergen, Erasmus udveksling – finde BA se-
mester der kan passe ind… 

JA-I/SLJ E19/F20   

Ad 6/03.09.2018 + Ad 7/06.03.2019 Påtænkt PR-turne mandag 4. til onsdag 6. november 2019, uge 45. 

Ad 3/29.05.2019 JO gang i oprydningen, så der kan være plads til de studerende, dog skal der være in-
strumenter nok til undervisningen – ellers må der hentes ind i go’ tid (ved fælles hjælp). 
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Ad 4 Meddelelser og spørgsmål 

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

Flytteplaner for Psykologi, fra KS3 til Nordkraft, udsat til januar 2020/F20 – midlertidigt er Psykologi adm. 

flyttet til KS1. Studerende Psykologi BA-delen, har undervisning i RBG14 pga. at det er store hold (150-

180 pr. årgang) som skal være i et auditorium. KA-delen, opdelt i mindre hold, har sin undervisning i se-

minarlokaler KS3. 

Mange forandringer at forholde sig til, bl.a. nye navnebetegnelser i studieområdet (https://www.studieser-

vice.aau.dk/om/), nye IT systemer etc. 

Der udbydes info/kursus i WorkZone for VIP’er der er sagsbehandlere (studienævnsformænd, praktikko-

ordinatorer, studievejledere) 

2. Digitaliserings plan 

Opstart af digitaliseringens indsatser for MT, planlagt til efterår 2021. MT anvender video, undervisning 

på tværs (EVU). Eksempel på digitalisering – Skype undervisning i MT sangskrivning for bestemte diag-

noser/klienter. 

3. Retskrav 

Retskrav er forlænget til tre år – dvs. den studerende har ret til optag på KA, den naturlige overbygning 

på BA fagområdet. Retskravet til KA er gældende til det universitet, hvor BA er taget!  

Læs mere her:  
Lovteksten: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209528  
Det https://www.aau.dk/uddannelser/optagelse/retskrav/  
Generelt om https://www.aau.dk/uddannelser/optagelse  

4. Ophavsret 

To henvendelser, fra Copyright Agent, til AAU – med påstand om krænket ophavsret på brug af forsidebil-

leder på projekt, uploaded i projektbiblioteket. Vigtigt at informere/vejlede at det er den studerende der 

har ansvaret for evt. copyright og indhold i projektet – ikke AAU! 

5. Klagevejledning 

Behov for ændring af klagevejledning, afgørelser i disciplinærsager (ændret formulering og ingen klage-

frist) 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346180 

6. Referat studierådsmøde 

Til information – SLJ og Pia Thorsen i fuld gang med tilretninger af evaluerings spørgeskemaer. 

WR tilføjer, at revidering af dimittend spørgsmål er færdig og MT’s uddannelses specifikke spørgsmål 

skal meldes ind inden for et år.  

7. Modulbeskrivelser 

Godkendt – opdateres på hjemmesiden https://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modul-

beskrivelser/  

8. Påtænkt PR-turne mandag 4. til torsdag 6. november 2019, uge 45. JA-I og SLJ ansøgt Instituttet om ti-

mer.  

Ny video, hvor SLJ, JA-I og Julie Ø. Bøtker fortæller, hvordan musikterapeuten anvender musikterapien 

inden for forskellige diagnoser/klienter, er under udarbejdelse… 

Ad 5 Opfølgning på praktikrapporter  

WR kontaktet GDPR-enheden, juni 2019 for at forhøre om regler for afsendelse af 2. sem. praktikrapporter + 
løsning.  

GDPR henviste til ITS, som KiC kontaktede august 2019. Løsningen fra ITS er ”sikker mail”, men KiC kan ikke 
sende fra Instituttets sikker mail. 

Opfølgning løbende E19/F20 – deadline for løsning april/medio maj 2020! 
  

https://www.studieservice.aau.dk/om/
https://www.studieservice.aau.dk/om/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209528
https://www.aau.dk/uddannelser/optagelse/retskrav/
https://www.aau.dk/uddannelser/optagelse
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346180
https://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/
https://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/modulbeskrivelser/
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Ad 6 Semesterevaluering (bilag) 

 Semesterevalueringerne F19 MT-ordinær gennemgået– en god evaluering, trods et mega kaotisk forår 
2019 – så en stor TAK til alle studerende. 

 Følgende hovedtemaer diskuteret og hvor der kræver handling. 

 Projektvejledning, 6. sem. 

 Aktion/handling: Bedre beskrivelse af rammer for vejledning, en forventningsafstemning (begge veje). 
Progressionen stiger, der forventes større selvstændighed af den studerende – skal tydeliggøres… 

 Musikalsk ledelse 2, 4. sem. eksamen 

 Aktion/handling: Alle undervisere deltager ved eksamen, hos et par studerende og det er altid SO/modul-
beskrivelsen der bestemmer kravene til eksamen. 

 Tæt placering af eksaminer, 6. sem. 

 Aktion/handling: Behandlet/besvaret på opstartsmødet og derfor ingen yderligere kommentarer angående 
placeringen af eksamen. 

 Studiemiljøkommentarer - Stadigvæk dårligt indeklima i lok. 447 og 449, Musikkens Hus (CAS)! 

 WR tilføjede at CAS endelig har fælles området MH, 4. sal på som en prioritet 1, E19 – så det forventes 
at der endelig kommer et studiemiljø til M og MT i Mus Hus, flere og bedre siddepladser til de studerende! 

Ad 7 Studieordningsændringer 

 SLJ modtaget word skabelon fra Bjørn D. Andersen (BDA)og sendt skabelon retur til BDA for opdatering 
af MT’s studieordning, ændringer med PBL/Læringsmål + et par ”smårettelser”.  

 Studieordning sendes til censorformanden til information/godkendelse efter drøftelse på studienævns-
møde 2/10. 

 Aftagerpanelet informeres på næste møde 31.10.2019 om opdateringen. 

Ad 8 Projekthåndbog (opdatering omkring aflevering) 

 Opdatering/revidering af projekt afleveringen, hvor det fremgår at der skal afleveres to eksemplarer i 
hardcopy – ALT afleveres i Digital ekamen https://www.de.aau.dk/ (KiC reviderer) 

Ad 9 Censor årsbrev (bilag) 

 Et positivt censorformands årsbrev. En af tilbagemeldingerne var, at det fortsat ville være hensigtsmæs-
sigt at censorerne fik tilsendt projekter/specialer i papirformat – men det gøres ikke mere, nu hvor ALT 
aflevering er uploaded i Digital eksamen. 

 Ingrid Irgens-Møller er fratrådt som ekstern censor. Censorformanden har forespurgt to mulige nye cen-
sorer til beskikkelse i MT’s censorkorps. 

Ad 10 Eventuelt 

 Bergen – Erasmus udveksling, er stadig interessant. JA-I og SLJ i kontakt med Bergen og skal finde det 
semester på BA der passer ind til udveksling. 

 Oslo – JA-I og SLJ kontaktet Oslo, men intet hørt. De to MT interesserede 7. sem. studerende E19 har 
trukket sig, så Oslo ligger stille. Når/hvis der igen er interesse, så vil SN kontakte Oslo – men Oslo er 
vanskelig at få tilpasset KA AAU + at Oslo er egen betaling (ophold, rejse…) 

 

MT SN-mødekalender E2019– Musikkens Hus, lokale 468, 4. sal. 

Møde 1, uge 36 Onsdag 4. september 2019, kl. 09.00-11.30 

Møde 2, uge 40 Onsdag 2. oktober 2019, kl. 09.00-11.30 

Møde 3, uge 47 Onsdag 20. november 2019, kl. 09.00-11.30 

Møde 4, uge 50 Onsdag 11. december 2019, kl. 09.00-11.30 

https://www.de.aau.dk/

