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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 1/F14 for Musikterapi onsdag 5. februar 2014, kl. 09.00-11.30 

Lokale: Ks6, lok. 03 

 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Kathrine Vognsen (KV), Hanne Dauer Keller (HDK), Sidsel Villad-
sen (SV), Ulla Holck (UH), Jens M. Anderson (JMA), Amanda G. Jensen (AGJ), Signe Kristiansen 
(SK), Oda B. Dypvik (OBD), Kirsten Christensen, (KIC) 

Afbud:  

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 1/F14 

2 Godkendelse af referat 4/E13 – 27.11.2013 (bilag) 

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Diverse informationer… 

5 SO – opfølgning (modulbeskrivelser + gruppeprojekter) 

6 Solution Hub – oplæg til studerende (bilag) 

7 Censorer og procedurer 

8 Semesterevaluering E13 

9 PR til psykologistuderende omkring MT valgfag 

10 Fælleskontor - specialerum 

11 Uddannelsesspecifikke spørgsmål (bilag) 

12 ROBLON-pris, undervisningsmiljøpris (bilag) 

13 SU fremdriftsform (bilag)  

14 Studiepraktik evaluering (bilag) 

15 Talent lov (bilag) 

16 Eventuelt 

 Transportudgifter, 9. sem. praktik E13 

 Ansøgning, transportudgifter – 6. sem. praktik F14 

 Kontrakt – instrument udlån + erstatning, v. SV 
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 4/E13. 

 Dagsorden godkendt – med tilføjelse af et x-tra punkt under eventuelt 

Ad 2 Godkendelse af referat 4/E13 – 27.11.2013. 

 Referatet godkendt. 

Ad 3  Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 
 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovholder Opfølgning 

SN-dato 

Bemærkninger 

 

Done 

Ad 5 Lærergruppen  - tjekker op på forslag om 
at skrive i grupper på 2. sem. kontra for-
slag 6. sem. 

UH 05.03.2014  Done 

Ad 7 Oversigt/procedure – fordelingen af intern 
censur… 

SLJ/KiC F14   

Ad 8 Forlange en motiveret ansøgning ved 
valgfag MT, er det OK? – HDK mødes 
med Jørgen Stigel og spørger… 

HDK Uge 14   

Ad 16 Ansøgning til inst. på diverse udstyr og 
reparation. Prioritering af udskiftning og 
reparationer…  

SLJ 05.03.2014  Done 

      

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Et velkommen til HDK, studieleder for SEF – efterfølgende en kort præsentationsrunde af HDK og MT 
SN’s medlemmer. 

2. Nyt fra skolen, v. KV/HDK 

Fra HUM FAK er der meddelt yderligere besparelser til uddannelserne samt VIP’erne skal undervise me-
re. I det MT er en småfags uddannelse er MT friholdt for de yderligere besparelser. 

Ønsket om en eksamen på 3. sem. (5 ECTS) afblæst – bl.a. pga. det vil gribe ind i gældende SO’er og at 
resultatet ikke ville kunne nå at blive registreret i tide til udløsning af taxametertilskuddet. 

Fremdriftsreform udskudt for igangværende BA-studerende, men fra E14 tilmeldes de nye BA’er automa-
tisk eksamen, 30 ECTS. 

Åbent hus foregår 5. marts 2014. Fra MT deltager AGJ og SK. 

KV har travlt med forberedelsen af turnusakkrediteringen på Psykologi (P) F14. SLJ efterlyste en ”køre-
plan/oversigt” for hvad /MT skal kunne dokumentere, når MT skal akkrediteres i 2015. Møde og gennem-
gang af plan/oversigt i E14, så MT er godt forberedt i 2015. 

KV informerede om, at diverse annoncer for kvote 2 optag for MT er at finde bl.a. i Politikkens store ud-
dannelsestillæg, GAFFA o.a. 

3. Ændringer til ansøgnings-/optagelseskrav til UNI – MT har i flere år ansøgt at få ændret i de generelle 
krav mht. til ”Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau hvis det er fortsættersprog”. Nu er sagen 
kommet op, i det flere uddannelser/andre universiteter ønsker ændringer til de generelle krav. HUM FAK 
har efterspurgt forslag til fag som kunne erstatte ovennævnte. SLJ har meldt følgende fag retur, musik på 
B-niveau + matematik B-niveau. MT håber at sprogkravet ændres og at det vil give flere ansøgere til ud-
dannelsen, i det ansøgere med en ”ældre” studentereksamen vil igen kunne søge ind. 

4. AGJ har allerede fået en hel del henvendelser/spørgsmål fra interesserede ansøgere bl.a. vedr. ”prøve af 
optagelsesprøven” som AGJ afholder i april 2014. 

 
  



  3 

Ad 5 SO – opfølgning (modulbeskrivelser + gruppeprojekter) 

 SO processen blev fremskyndet, pga. SU-reformen, og sendt til HUM FAK 18. december 2013, pt. intet 
svar retur. 

 Modulbeskrivelser (tidligere ”fagbeskrivelser”) er påbegyndt i lærergruppen. Ligner ”fagbeskrivelserne”, 
men nyt er, at der skal angives antal timer den studerende forventes at anvende til modulet. 1. og 7. sem. 
modulbeskrivelser skal være klar til E14 og udkast af de øvrige beskrivelser vil komme løbende i 2014. 

 Modulbeskrivelserne læses grundigt og feedback fra de studerende ønskes. Modulbeskrivelserne er, 
modsat SO; under løbende ændringer. 

 MT lærergruppen har diskuteret at indskrive et ”krav” til at skrive i projektgrupper på 1., 4., 5. og 6. sem. 
JMA og AGJ udtrykte modstand mod, at BA-projektet 6. sem. skulle være et krav, i det BA-projektet er 
baseret på en case. SV foreslog, at der kunne skrives i gruppe på 2. sem. i stedet for BA-projektet  UH 
noterede forslaget og vil bære det videre til MT-lærergruppen. 

 AGJ – vigtigt at fokus rettes på at forberede de studerende til gruppeprojekt proceduren. 

 Enighed om, at fælles vejledning er en god ide, i det – det ofte er den ”samme” information der skal gives. 
Gruppevejledning = en bedre udnyttelse af vejledningstimerne og at man ”lærer” af sine medstuderende. 

 Besluttet at gruppevejledning indføres på 6. sem og de studerende opfordres kun til at skrive i gruppepro-
jekt, men kan vælge at skrive som enkelt person. 

Ad 6 Solution Hub – oplæg til studerende (bilag) 

 SLJ retter oplægget til og oplægget sendes ud til alle MT studerende (done). 

Ad 7  Censorer og procedurer 

 Der beskikkes et nyt censorkorps pr. 1. april 2014. 

 Efter hver ekstern eksamen skal de eksterne censorer udfylde et tilbagemeldingsskema, findes her 
http://www.musikterapiuddannelse.aau.dk/Skema+og+eksamen/. Tilbagemeldingen sendes til censorfor-
manden, som samler info og udarbejder et årligt censorformandsbrev til HUM FAK, SEF og MT, hvor der 
bl.a. refereres til tilbagemeldingsskemaerne. 

 Skal være OBS på at underviser og ekstern censor ikke er kolleger, har tætte relationer eller lignende 
som kan gøre at eksamensvurderingen ikke er reel. MT følger retningslinjerne for tildeling/brug af censo-
rer og de studerende føler ikke, at der er censor problemer på uddannelsen. 

 For intern censur skal der udarbejdes en oversigt/procedure, så eksaminator/intern censor sammensæt-
ningen/fordelingen sættes korrekt mellem VIP. 

Ad 8 Semesterevaluering E13 (bilag) 

 Meget fin tilbagemeldingsprocent .SLJ havde gennemgået semesterevalueringen E13 på opstartsmø-
det, hvor problempunkterne blev gennemgået. Et gammelt tilbagevendende problem er 3. sem.’s sam-
læsning i Udviklingspsykologi med Psykologi.  

 Besluttet – for at opretholde det etiske forhold med anonymitet, ved aflevering af Læreterapi på 3. og 7. 
semester, er det kun den studerendes studienummer som skal stå på rapporten og ligeledes på karakter-
protokollen. 

Ad 9 PR til psykologistuderende, omkring. MT valgfag (VF)  

 Når et MT VF, Musik og identitet (på 3. + 5. sem.) +GIM (på 7./8. sem. max 10 deltagere) ikke er fuld-
booket – skal MT så invitere Psykologi studerende til at deltage i VF? For at komme i betragtning til MT’s 
VF skal den psykologi studerende udarbejde/indsende en motiveret ansøgning til godkendelse i SN. HDK 
har møde med Jørgen Stigel og vil forhøre om, MT kan forlange en motiveret ansøgning fra ansøgeren… 

 Før der gøres PR for MT VF på Psykologi, kontaktes SN-formanden på Psykologi. 
  

http://www.musikterapiuddannelse.aau.dk/Skema+og+eksamen/
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Ad 10 Fælleskontor - specialerum 

 Aftalt med Psykologi, at lokalerne 13a og 07, Ks6 kan anvendes af MT’s specialestuderende. Skal aftales 
nærmere, hvilke dage MT kan booke forud. Pt. har MT tre specialestuderende som gerne vil booke sig 
ind. 

Ad 11 Uddannelsesspecifikke spørgsmål til dimittend undersøgelse (bilag) 

 Fra centralt hold er en dimittend undersøgelse under udarbejdelse og nyt er, at hver uddannelse er bedt 
om at stille med tre specifikke spørgsmål. MT’s forslag/emner til spørgsmål, arbejdsfunktionen, hvordan 
fordeles arbejdstimer/ansættelse (ansat privat/stat/kommune, selvstændig o.a.), assessments, klientom-
råde, er der MT-stillinger, er du rustet til eget job. SLJ melder MT spørgsmål retur til HUM FAK. 

Ad 12 ROBLON-pris, undervisningsmiljøpris (bilag) 

 En pris på DKK 100.000,00 til en specialestuderende, det er vejleder som indstiller. UH tog pkt. med som 
orientering på det kommende MT-lærermøde. 

Ad 13 SU fremdriftsform (bilag) 

 MT studerende blev orienteret på opstartsmødet om betydningen af reformen. Det forlyder, at der centralt 
fra, sendes en info mail til alle studerende, når der er mere at berette… 

Ad 14 Studiepraktik evaluering (bilag) 

 Evaluering gennemgået og et godt resultat for MT, hvor praktikanterne melder ind, at de fik et godt indblik 
i uddannelsen mm., hvilket også var formålet. Frokostpausen blev nævnt som værende for lang, muligvis 
manglede der noget socialt samvær med MT’erne – fælles frokostspisning/snak. 

 Forslag, at SN observatørerne er tovholdere for det sociale samvær i frokostpausen, de tre dage Studie-
praktikken er på…  

Ad 15 Talent lov (bilag) 

 Høring over udkast til forslag til ændring i UNI-loven. Forslaget giver institutionerne bedre rammer til gavn 
for de talentfulde studerende.  

 De fire initiativer aftalen omfatter: 1. Udmærkelse på eksamensbeviset – 2. Anerkendelse af ekstra curri-
culære aktiviteter på eksamensbeviset – 3. Ekstra ECTS-point – 4. Tidlig studiestart for elever i ung-
domsuddannelser. 

 Ad 16 Eventuelt 

 Bevilliget at yde transporttilskud, til 9. semesters praktik E13, efter SN’s vedtagne og udmeldte regler. 

 Ansøgning om transporttilskud i f. m. 6. semester praktik F14 taget til efterretning. Afregnes endeligt, når 
praktikken er afsluttet og efter de vedtagne/udmeldte regler. 

 Ny kontrakt for udlån af instrumenter, praktik 6. og 9. semester. Kontrakt godkendt af SN og lagt på 
hjemmesiden. 

 

SN-mødekalender F2014 – kl. 09.00-11.30, Ks6 lok. 03 

Møde 1, Onsdag, 5. februar 2014 (uge 6), kl. 09.00-11.30 

Møde 2, Onsdag, 5. marts 2014, (uge 10) kl. 09.00-11.30 

Møde 3, Mandag, 2. april 2014 (uge 14), kl. 09.00-11.30 

Møde 4, Onsdag, 7. maj 2014 (uge 19), kl. 09.00-11.30 

Møde 4, Onsdag, 4. juni 2014 (uge 23), kl. 09.00-11.30 


