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for 

Musikterapi 

 
 
 

Referat af studienævnsmøde 1/F13 for Musikterapi onsdag 6. januar 2013, kl. 09.00-12.00 
 

Lokale: Ks6, lok. 03 

 

Til stede: Ulla Holck (UH), Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Karina E. Jensen (KEJ), Jens M. Anderson (JMA), 
Rikke Hoff Larsen (RHL), Sidsel Villadsen (SV), Kathrine Vognsen (KV), Kirsten Christensen (KIC) 

Afbud: Marie L. Frederiksen (MLF), Signe Kristiansen (SK), Gitte Møller Them (GMT), Kenneth Mølbjerg 
Jørgensen (KMJ) 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

 

Konstituering af nyt SN, efter valg på studentersiden 

1 Godkendelse af dagsorden 1/F13 

2 Godkendelse af referat 4/E12 – 05.12.2012 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Referat af SN/studieledermøde med rektor d.23. januar 2013 

2. Referat fra studierådsmøde d. 25. januar 2013 (del af pkt. 5) 

3. Samarbejde med Instituto MAP (Música, Arte y Proceso), Vitoria – opdatering efter sidste SN-møde 

4. HumFak har via Vidensgruppen i Musikterapi indstillet Søren Hald til Vanførerfondens forskningspris 

5 SN’ strategiplan (bilag) 

 Gennemgang af hele planen, inkl opfølgning af PR efter sidste SN-møde 

 Dekanatets kommentarer til planen, herunder mangler SN skal tage stilling til 

 Opdatering af ansøgningsprocessen vedr. opstarts-akkreditering af Master i Psykoterapi (del af 
pkt. 8) 

6 Semesterevaluering v. SLJ (bilag – opsummering + næstformandsnoter fra opstartsmøde)  

 Opfølgning på aktionspunkter i opsummeringen (SLJ) og næstformandens noter fra opstartsmø-
det (JMA)  

7 Norsk ansøger til kandidatuddannelsen (bilag) 

8 Master i Psykoterapi (bilag) 

9 Guidelines for uploading af BA-projekter  

10 Dagsorden til mødet med Aftagerpanel d. 8. marts på Hospice Kamelianergaarden 

11 Eventuelt  
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Konstituering af nyt Studienævn 2013 – efter valg til studentersiden. 

Karina E. Jensen, genvalgt + fortsætter som SN-næstformand og Jens M. Anderson er nyvalgt medlem til MT’s 
SN. Tillykke til begge med valget  

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 1/F13.  

 Dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 4/E12 – 05.12.2012  

 Referatet er godkendt. 

Ad 3  Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 
 

Pkt. + dato for 
SN-referat 

Opgave Tovholder Opfølgning, SN-dato Bemærkninger 

 

Done 

Ad 4, 12.09.12 Vip Fak støtte med ekstra VIP-timer til SO-
ændringer? KMJ ville undersøge 

 

 

(HR’s ”nye” ansættelsespolitik i f.h.t. UA’er + min. 
10 % i studieadjunkturer ?) 

KV  

KMJ 

 

 

Når PRansøgning er 
sendt, laves en an-

søgning vedr. dette til 
fakultetet om midler til 

dette. 

Ændringer i 
relation til akkre-

ditering skal 
udføres i 2014 
med henblik på 
akkreditering i 

2015 

 

Ad 5, 12.09.12 Forventninger til instrumenter på praktikste-
derne – AE skal informere om at ”små ind-
køb” må være for stedets regning. 

UH info til 
AE 

Ad hoc   

12.09.2012 Opdatering af pensumlister i FB Diverse UH/VIP F  

Ad 6, 03.10.12 Ansøgning til PR bevilling HUM FAK – 1. 
prioritet… 

KV KV/06.02.2013 

Sender ASAP udkast 
af ansøgning til UH 

Udformning af 
ansøgning til 
Skole og FAK 

 

05.12.2012 Skabe i biblio til studerende, efter at Musik er 
flyttet… 

SLJ 06.03.2013   

06.02.2013 AAU Matchmaking – aftale møde… SLJ 05.03.2013   

06.02.2013 Møde vedr. fremtidige ansættelser på MT – 
med HR-afd. (MSH), JS, KMJ, SLJ, UH, KiC 

HR’s ”nye” ansættelsespolitik i f.h.t. UA’er + min. 
10 % i studieadjunkturer ? 

UH ? MT’s 

”UA ansættelser” 

 

Ad pkt. 5 

Master udd. 

Fællesbrev til HUM FAK Dekan – med info 
om ansøgernes baggrund, kvalifikationer etc. 
Møde med alle parter d. 14.2.  

UH/INP/SLJ 06.03.2013   

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Referat af SN/studieledermøde med rektor d.23. januar 2013 

Rektor Finn Kjærsdam (FK) informerede, at Folketinget er enige om at indføre institutionsakkreditering, 
hvilket betyder institutionerne akkrediterer egne uddannelser. FK vil at AAU søger om institutionsakkredi-
tering – AAU’s ledelse skal kunne dokumentere at AAU er parat til at kunne institutionsakkreditere. 
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2. Referat fra studierådsmøde d. 25. januar 2013 (del af pkt. 5) 

SEF-skolen består af SN for Læring og Forandringsprocesser, SN for IT, læring og organisatorisk omstil-
ling, SN for Anvendt Filosofi, SN for Psykologi og SN Musikterapi. Udover studieleder, skolesekretær, 
SN- formænd og SN-næstformænd deltog prodekan Jørgen Stigel (JS) i mødet. 

Strategiplan for MT – en opdatering af tidligere udgave fra 2011. De pkt. som HUM FAK skulle ind over 
var markeret med rødt i planen. UH nævnte til info flg. pkt. fra planen, at viden om MT i somatikken i DK 
ønskes styrket og at en sundhedsfaglig profil af MT på AAU muligvis lettere kunne få politikkerne i tale – 
derfor ønskeligt. Opfølgning på strategiplanerne for SEF uddannelserne på næste studierådsmøde 22. 
april 2013, hvor Jørgen Stigel igen deltager. 

Info/forslag om fraflytning fra Fib. 5, lok. 31 og 33 – i det Musik flytter ud af Ks6 til E13, vil det være oplagt 
at få MT’s terapilokale over i Ks6, lok. 39 og samtidigt afhænde seminarrummet Fib. 5, lok. 33. JS tager 
forslaget med til HUM FAK. 

JS informere om vigtige punkter i forbindelse med akkreditering af uddannelserne. Disse punkter indskri-
ves i strategiplanen. 

 

Mål Delmål Aktion 

Alumnekontakt (kontakt til færdige 
kandidater) 

MT oprettes i Alumneforeningen Kan-
didatnet 

Information til KA om MT’s KA-dag 
(første fredag i september) 

FYI – 21. februar 2013 kommer Alum-
neforeningen Kandidatnet og opretter 
MT’s alumner… 

 

Udføre en aftagerundersøgelse Relevante spørgsmål + finde e-mail 
adresser… SurveyXact 

 

Feed back fra Alumner Relevante spørgsmål + finde e-mail 
adresser… SurveyXact 

 

Frafalds % - hvorfor? SN-rapport, 1. marts… QlickView  

Studieaktiviteterne ”gøres” mere 
transparente 

At forberedelsestiden for de studeren-
de svarer til/går op med ECTS 

ECTS point SKAL hænge sammen 

 

PR – PIXI-brochure om MT, PRO-
MUSA og Master i Psykoterapi 

At fortælle at der er et sammenhæng  

MEGET VIGTIGT – at indskrive i strategiplanen, alt det som uddannelsen har udført/er forsøgt udført! 

3. Samarbejde med Instituto MAP (Música, Arte y Proceso), Vitoria – opdatering efter sidste SN-møde 

Patxi del Campo arbejder på et revideringsforslag til forbedring af de spanske studerendes viden i det vi-
denskabsteorestiske og det forskningsmetodiske, derfor er det besluttet, at optagelsen af nye Vitoria KA-
studerende på MT er sat på stand-by i 2013/14. 

4. HUM FAK har via Vidensgruppen i Musikterapi indstillet Søren Hald til Vanførerfondens forskningspris 

Nu håbes og afventes  
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Ad 5 SN’ strategiplan (bilag) 

 Gennemgang af hele planen, inkl. opfølgning af PR efter sidste SN-møde (se pkt. 4.2) 

 Dekanatets kommentarer til planen, herunder mangler SN skal tage stilling til (se ovenstående 
tabel…) 

 Opdatering af ansøgningsprocessen vedr. opstarts-akkreditering af Master i Psykoterapi (se ”op-
datering” under pkt. 8) 

Ad 6 Semesterevaluering – opfølgning v. SLJ (bilag – opsummering + næstformandsnoter fra opstartsmøde)  

 E12 evaluering blev præsenteret for de studerende på opstartsmødet 1. februar 2013 og dd. fremlagt på 
SN-mødet, påført noter fra de studerende. MT SN-formand noterede handling fra SN i opsummeringen – 
dernæst fremlægges semesterevalueringen for aftagerpanelet fredag 8. marts 2013. 

Ad 7  Norsk ansøger til kandidatuddannelsen (bilag) 

 Afvist optagelse på MT’s KA-del – med begrundelsen, at ansøgeren mangler undervisning i ”Læreterapi 
og KGMF”. Ansøgeren henvises til PROMUSA, EVU. 

Ad 8 Master i Psykoterapi (bilag) – opdatering… 

 For at blive optaget på ”Master i Psykoterapi” skal man have en BA inden for sundhedssektoren, 3 års 
erhvervserfaring samt en 4 års sammenhængende psykoterapeutuddannelse. Denne masteruddannelse 
er tiltænkt – eksempelvis en sygeplejerske (afdelingsleder) som ”mangler” den akademiske vinkel på do-
kumentering/kvalitetssikring på/af arbejdsstedet 

 Beskrivelse/forslag under udarbejdelse af Inge Nygaard Pedersen og Søren Willert og med ønsket op-
start E14 – afhængigt af præ-akkrediteringen. 

 Ud over diverse beskrivelser og studieordning, skal der udarbejdes en behovs-/brugerundersøgelse 
ASAP – SLJ har sendt en foreløbig forundersøgelse (SurveyXact) ud til psykoterapeuterne – denne kan 
uddybes. 

 Dekan Lone Dirckinck-Holmfeld (LH-D), som oprindeligt godkendte processen med akkrediteringen af 
Master i Psykoterapi – skal gøres opmærksom på problematikken af psykologis indsigelse mod uddan-
nelsen (SEF studierådsmøde 25.01.2013). UH, SLJ, INP informerer dekan LH-D i et fælles brev. 

 OBS – Deadline for akkrediteringsansøgningen til Master i Psykoterapi er primo april 2013, i det ansøg-
ningen skal til gennemlæsning og godkendelse hos ledelsen før ansøgningen sendes til ACE DK. 

 Den officielle deadline for akkrediteringsansøgningen er 15. april 2013. 

Ad 9 Guidelines for uploading af BA-projekter (info modtaget fra ”Det Digitale Projektbibliotek”) 

 Se dette link: http://www.vbn-redaktionen.aau.dk/det-digitale-projektbibliotek/ 
 

Som underpunkt ”Sådan bruger du Det Digitale Projektbibliotek” http://www.vbn-redaktionen.aau.dk/det-
digitale-projektbibliotek/S%C3%A5dan+bruger+du+Det+digitale+Projektbibliotek/ 

 
Vær dog opmærksom på, at det er noget tid siden at siden er blevet opdateret. De seneste ændringer i 
Projektbiblioteket (fx registrering af eksternt samarbejde) er ikke inddraget i beskrivelsen. Dog er informa-
tionen stadig nyttig. 

  

http://www.vbn-redaktionen.aau.dk/det-digitale-projektbibliotek/
http://www.vbn-redaktionen.aau.dk/det-digitale-projektbibliotek/S%C3%A5dan+bruger+du+Det+digitale+Projektbibliotek/
http://www.vbn-redaktionen.aau.dk/det-digitale-projektbibliotek/S%C3%A5dan+bruger+du+Det+digitale+Projektbibliotek/


  5 

Ad 10 Dagsorden til mødet med Aftagerpanel fredag 8. marts 2013 på KamellianerGaardens Hospice 

- Information/snak med leder Anette Agerbæk, KamellianerGaardens Hospice 

- Information/snak med MT 

- Frokost 

- MT semesterevaluering E12, v. SLJ 

- PROMUSA, v. CL 

- Information – Master i Psykoterapi 

- Information/snak med Erik Wasli, formand Psykoterapeutforeningen 

Ad 11  Eventuelt 

 Intet til eventuelt 
 
 
 

SN-mødekalender F2013 – kl. 09.00-12.00 i Ks6, lok. 03 

Onsdag 6. februar 2013 (uge 6) 

Tirsdag 5. marts 2013 (uge 10) 

Tirsdag 9. april 2013 (uge 15) 

Onsdag 29. maj 2013 (uge 22) 


