
 

  1/J.nr. 33-3 

STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 1/E14 for Musikterapi onsdag 10. september 2014, kl. 09.00-13.30 

Lokale: Ks6, lok. 03 

 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ulla Holck (UH), Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Oda B. Dypvik 
(OBD), Amanda G. Jensen (AGJ), Signe Kristiansen (SK), Kathrine Vognsen (KV), Daniel Skak 
Mazhari-Jensen (DSM-J), Kirsten Christensen, (KiC)  

Afbud: Hanne Dauer Keller (HDK) Sidsel Villadsen (SV) 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 1/E14 

2 Godkendelse af referat 5/F14 – 04.06.2014 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Gymnasiesekretariat (bilag) 

3. Semester repræsentanter  

4. Akkreditering – sats 3? 

5. International kandidatoverbygning 

5 Semesterevaluering (bilag eftersendes ASAP) 

6 Modulbeskrivelser (bilag) 

 Læreterapi, 7. sem.  
Semesterbeskrivelser, 1. og 7. sem. 
Projekthåndbog 

7 5. semester teori: Dispensation for assessment fokus pga. senere assessment valgfag 

8 Evaluering af Rustur og tutor opstart 

9 Læreterapi, indv. terapi 7. sem. – Dispensation JFB 

10 Eventuelt 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 1/E14. 

 Ændring til pkt. 9, derefter dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 5/F14 – 04.06.2014. 

 Referatet godkendt.  
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Ad 3  Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 
 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovholder Opfølgning 

SN-dato 

Bemærkninger 

 

Done 

Ad 4.4/05.03.14 Forlange en motiveret ansøgning ved 
valgfag MT, er det OK? – HDK mødes 
med Jørgen Stigel og forhører. 

Reminder til HDK – afventer svar  

HDK E2014  JMA har kontaktet 
SN-Psyk.’s næstfor-

mand og interesse for 
valgfag på MT 

 

Ad 4.6/04.06.14 PR-pkt. til SN-møde 

Foreslå PR-møde med Morten J. og Su-
sanne T. + EVU 

SLJ indkalder til SN-møde 21.10.2014, 
hvor KV, CL, Morten og Susanne skal 
deltage… 

SLJ 29.09.2014 Mere PROMUSA PR 

(ni optaget E14) 

SLJ har pr. mail uge 
38, indkaldt/forespurgt 

MJ, ST, CL  

AFTALT 19.11.2014 

Done 

Ad 9/04.06.14 Eventuelt –  

Gardiner i lok. 39, Ks6… Lovet til septem-
ber 2013. 

OBD/KiC E2014 Mail videresendt fra 
OBD, 18. juni 2014 

Gensendt mail 
10.09.2014 

 

Ad 4.4/10.09.14 Hvad og hvilke kriterier skal der til for at 
komme på sats 3 + ansøgningstidspunkt? 

KV 29.09.2014   

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. KV 

Institutionsakkreditering er fokuspunktet for skolen. AAU har besluttet at søge om institutionsakkreditering 
i 2015. Som opfølgning på den beslutning valgte direktionen at gøre implementering af AAUs kvalitetssik-
ringssystem til et prioritetsområde (http://www.kvalitetssikring.aau.dk/), og dekanerne er af rektor blevet 
pålagt at sikre tilstrækkelige ressourcer på fakulteterne til implementering af kvalitetssikringssystemet 

Fakultetsledelsen besluttede inden sommerferien derfor, at: 

 På fakultetsniveau allokeres 1 AC-årsværk til implementeringen af kvalitetssikringssystemet  

 På institutniveau tilknyttes 1-2 AC-medarbejder til implementering af kvalitetssikringsarbejdet ift. 
forskningsdækning og pædagogisk kompetenceudvikling 

 På skoleniveau sikres den tilknyttede AC-medarbejders prioritering af kvalitetssikringsarbejdet  

Derudover skulle der nedsættes to implementeringsgrupper på hhv. skole- og institutniveau. 

Der afholdes første møde i styregruppen 11. september 2014. 

Meget VIGTIGT med opfølgning på uddannelserne og at studienævnene kan dokumentere denne op-
følgning. 

2. Gymnasiesekretariatet 

SLJ vil reklamere/informere på Stormødet uge 43. AGJ har repræsenteret MT på ”AAU on Demand” men 
har ikke tid mere… AGJ sender en mail med et par linjer om arbejdet med ”AAU on Demand” til videre-
formidling til alle semestre… (done, KiC). 

3. Semester repræsentanter 

Et velkommen til Daniel Skak Mazhari-Jensen, 3. sem. . SN er repræsenteret af studerende fra 3., 5. 
og 7. semester. DSM-J har informeret 1. semester om SN og flere synes det lød interessant og en re-
præsentant fra holdet gerne til F15. 

  

http://www.kvalitetssikring.aau.dk/
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4. Akkreditering, taxameter sats 3? 

MT er på taxameter sats 2 og MT vil gerne ansøge om at komme på sats 3, pga. dyrt udstyr/instrumenter 
(”sidestilles med laboratorier?”). KV vil undersøge hvad og hvilke kriterier der skal til for at komme på sats 
3 og hvornår ansøgningen skal sendes? 

5. International kandidatoverbygning 

Spørgsmål til KV vedr. international KA-overbygning – ”Er en oversættelse af KA-SO fra dansk til engelsk 
det ”eneste” der skal til for overbygningen? Ansøgningen vedr. KA-overbygning – m klar til eller før, 
E2015? KV undersøger sagen, samt mulighed for at to studieordninger kan følge den samme undervis-
ning? 

Praktikaftale/kontrakt skal kræves til de udenlandske studerende inden optag. 

Ad 5 Semesterevaluering (bilag) 

Foråret 2014 semesterevaluering gennemgået og opfølgning af ”Hovedtema i studerendes kvalitative 
kommentarer:” 

1. De studerende mangler mere struktur i samspilsfagene 

2. De studerende ønsker mere fokus på teknik i akkompagnement faget. 

3. Placering af undervisning og indhold på 6.semester ønskes diskuteret i studienævnet 

 SN’s kommentarer til opsummeringen F14 tilføjes af SLJ. 

Ad 6 Modulbeskrivelser 

 Læreterapi og semesterbeskrivelser for 1. og 7. sem. gennemgået og godkendt i SN. Læreterapi littera-
turlisten opdateres senere (JA-I tjekker op og mail til CL) 

 Projekthåndbogen gennemgået/diskuteret, UH + SLJ reviderer. Projekthåndbogen skal på dagsordenen 
igen, før SN godkendelse. 

Ad 7  5. semester teori: Dispensation for assessment fokus pga. senere assessment valgfag 

 Afventer evalueringen – og evt. revideres efterfølgende… 

Ad 8 Evaluering af Rustur og tutor, opstart E14. 

 BA E14: 
 DSM-J har kun modtaget god respons/evaluering for Rusturen på Egholm gl. Skole, 27.-28. august 2014. 

Gode tutorer, go’ stemning på holdet og MASSER af studierelevant information fra studenterstudievejle-
deren AGJ og fra begge tutorer Lasse og Daniel – GODT GÅET   . 

KA E14: 
7. semester påtænker en ”ryste-sammen” aften. En go’ ide for holdet – i det 7. semester er sammensat af 
studerende fra PROMUSA (EVU), BA-studerende ”udefra” og studerende direkte fra MT-BA. 

Ad 9 Læreterapi, indv. terapi 7. sem. – Dispensation 

 Pga. af stort KA-hold E14, har det været et problem at finde terapeuter, som opfylder SO-kravene. SN 
dispensation givet, dog med flere forbehold til den studerende JFB. Efterfølgende har den studerende 
meldt sig ud fra uddannelsen grundet manglende tid og overskud. 

Ad 10 Eventuelt 
  



  4 

 

SN-mødekalender E2014 – kl. 09.00-11.30, Ks6 lok. 03 (evt. et større lokale on/off…) 

Møde 1, Onsdag, 10. september 2014 (uge 37), kl. 09.00-11.30 

Møde 2, Mandag, 29. september 2014, (uge 40) kl. 09.00-11.30 

Møde 3, Tirsdag, 21. oktober 2014 (uge 43), kl. 09.00-11.30 – efterfulgt af MT STORMØDET, kl. 13.00-15.00… 

Møde 4, Onsdag, 19. november (uge 47), kl. 09.00-11.30 – PROMUSA PR-møde, Morten J, Susanne T. og CL deltager 

Møde 4, Onsdag, 10. december 2014 (uge 50), kl. 09.00-11.30 


