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Referat af studienævnsmøde 2/F13 for Musikterapi tirsdag 5. marts 2013, kl. 09.00-12.00 
 

Lokale: Ks6, lok. 03 

 

Til stede: Ulla Holck (UH), Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Jens M. Anderson (JMA), Kathrine Vognsen (KV), 
Kirsten Christensen (KIC), Signe Kristiansen (SK), 

Afbud: Marie L. Frederiksen (MLF), Karina E. Jensen (KEJ), Sidsel Villadsen (SV), Rikke Hoff Larsen 
(RHL) 

Uden afbud: Kenneth Mølbjerg Jørgensen (KMJ), Louise Jørgensen Duus (LJD) 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

 

1 Godkendelse af dagsorden 2/F13 

2 Godkendelse af referat 1/F13 – 06.02.2013 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Møde mellem HumFak, Skoler og SNformænd d. 27.2. 

3. Gruppeeksamen, indført fra sommer 2013 

4. Evaluering af Studiepraktik E12 

5 SN-strategiplan-revision (bilag; nyt: side 1-2, samt dele af pkt. 8 og pkt. 12 og 13),  

 VIP-dækning af undervisning på BA+KA (bilag) 

 SN-rapport ud fra tal fra ClickView (bilag) 

6  PROMUSA – semesterevaluering E12 (bilag) 

7 Valg af ny SN-form/K pr. 1.8.2013. Ulla ønsker at trække sig, Stine ønsker at overtage. 

8 Opbevaring af praktikdata, v. SLJ 

9 Udkast til studieordning for masteruddannelse, v. Inge Nygaard Pedersen (bilag) 

10 Eventuelt 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 2/F13. 

 Dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 1/F13 – 06.02.2013. 

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

KV  

KMJ 

 

 

09.04.2013 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 On going  

12.09.2012 Opdatering af pensumlister i FB Diverse 
(+KiC) 

UH/VIP Rev. FB’ere på 
nettet maj 2013 

 

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

SLJ 06.03.2013 Aktionspkt. når 
Musik er flyttet… 

 

Ad 4.2, 06.03.13 ”Inspiration NORD” – hjemmeside MT skal 
meldes til… 

SLJ 09.04.2013   

Ad 10, 06.03.13 Forum for ”Repertoire lister” – på Moodle? 
Kontakte Lisbeth J. Andersen, ELSA 

KiC 09.04.2013   

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen, v. KV 

Der er sendt en samlet PR ansøgning til HUM FAK. Forarbejdet for akkreditering af uddannelser på Insti-
tuttet for Læring og Filosofi fylder meget af skolens tid. 

2. Møde mellem HumFak, Skoler og SN-formænd d. 27.2.2013, v. UH (møderne afholdes to gange pr. se-
mester)  

I flg. en KA-undersøgelse er der ytret ønske om undervisning i projektledelse og organisations forståelse 
på MT-uddannelsen. Disse (valg-)fag overvejes at indgå i den nye studieordning. 

Fra efteråret 2013 indføres, at praktikværterne skal interviewes af den praktikstuderende vedr. hvad den 
studerende bidrager/gør for praktikstedet. Interviews guide er under udarbejdelse på FAK og denne 
fremsendes til uddannelserne. 

International kontor AAU (IK) har en afdeling som informerer/hjælper studerende med længere praktikop-
hold i udlandet (MT’s 9. sem.). Møde med IK uge 11/2013 for at høre, hvad/hvordan og om IK kan tilbyde 
MT’s 9. sem. studerende hjælp til lang praktik i udlandet – UH og KiC deltager. 

http://www.internationaltkontor.aau.dk/udlandsophold/  

”Talentpleje” – skal synliggøres, hvad MT studerende er gode (AAU on demand) 

Vigtigt – SN-formanden er forpligtet til at holde en samtale med den studerende som påtænker en ud-
meldelse fra uddannelsen – send en mail/ring og få en aftale med SN-formanden. 

Alumnekontakt (kandidatnet) er oprettet på MT (http://www.kandidatnet.aau.dk/ ). Her påtænkes at infor-
mere om MTL-møder, KA-dag, gæsteforelæsninger etc. Når alumnen opretter sig, kan AAU’s nyhedsbrev 
meldes fra men ikke nyheder fra Karrierecentret. Vigtigt at kunne dokumentere, at uddannelsen har kon-
takt med alumnerne. 

AAU indfører fra E14 elektronisk rapport-/projektafleveringer og elektronisk karaktergivning (DigEx) 
  

http://www.internationaltkontor.aau.dk/udlandsophold/
http://www.kandidatnet.aau.dk/
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3. Gruppeeksamen, indført fra sommer 2013 

Med indførelse af gruppeeksamen – vil det ikke længere fremgå ”hvem har skrevet hvad” i projektet, alle i 
gruppen løfter i flok og står inde for hele projektet, også hvis der skulle være plagiering – men der er indi-
viduel bedømmelse http://fak.hum.aau.dk/fileadmin/FAK/studieordninger/Gruppeproever_2012.pdf  

4. Evaluering af Studiepraktik E12 

En flot MT evaluering – stor tilfredshed (94 %). SK informerede at studiepraktikanterne ytrede at niveauet 
i ”Sammenspil mm.” var for lavt, derfor ændres programmet for Studiepraktik E13 til at 3. sem.’s Impro 
mv. og igen 7. sem. Klinisk mv. følges på kommende Studiepraktik. 

Ad 5 SN-strategiplan-revision (bilag; nyt: side 1-2, samt dele af pkt. 8 og pkt. 12 og 13),  

 MT’s strategiplan opdateret og ”done” punkter vinget af. 

 VIP-dækning af undervisning på BA+KA (bilag) 

Ønskeligt at VIP undervisning dækkes fra 80 % og opefter – men virkeligheden er en anden, i det 
der ofte er mange frikøbstimer i semestrene for de enkelte undervisere. Dette frikøb medfører at 
MT’s undervisning udføres af 2,6 VIP, selvom der er ansat 10 MT VIP’ere. Argumenter for flere 
VIP ansættelser – et pkt. på uddannelsesmøderne. 

 SN-rapport ud fra tal fra ClickView (bilag SN’ strategiplan (bilag) 

QlickView SN-rapport præsenteret og taget til efterretning. 

Ad 6 PROMUSA – semesterevaluering E12 (bilag) 

 Det er første gang at PROMUSA evalueres og en meget flot svarprocent på 75%. Alle er stort set tilfredse 
med PROMUSA forløbet og de små ”start” problemer, som må have været, er løst undervejs i forløbet. 
Evaluering/opsummeringen er taget til efterretning og UH tilføjer SN’s bemærkninger. 

Ad 7  Valg af ny SN-form/K pr. 1.8.2013. Ulla ønsker at trække sig, Stine ønsker at overtage. 

 SLJ valgt til ny SN-formand fra E13 – stort TILLYKKE. 

 Samtidigt blev der gjort opmærksom på, ikke mindst fra de studerendes side, at SLJ skal passe på sig 
selv på SN-posten ved bl.a. at uddelegere diverse opgaver til MT VIP’erne o.a., så ikke ALLE SN-
opgaver ligger hos én person. 

 UH informerer institutleder Mikael Vetner om beslutningen. 

Ad 8 Opbevaring af praktikdata, v. SLJ 

 Følgende regler gælder for opbevaring af data: 

1) Underskrevet tilladelse fra alle involverede parter inkl. beskrivelse af opbevaring 

2) Så lidt muligt flytning af data og filer må ikke have navne eller indeholde andre personoplysninger 

3) Data opbevares aflåst enten på praktiksted eller i hjemmet (dvd, cd, usb-stick) 

4) Data slettes efter endt brug og skal slettes efter 5 år 

5) Data opbevares ikke på computer/usb-stick uden dokumenteret krav om maksimal sikkerhed (firewall, 
password (stærk kryptering) og antivirus program) efter krav fra Data-tilsynet. Vi fraråder derfor stu-
derende at opbevare på denne måde. 

 Information, vedr. data opbevaring, skal indgå i retningslinjer for praktik under den studerendes ansvar – 
kunne også være en del af praktikaftalen og praktikkoordinatoren skal informere de studerende og prak-
tikstedet. 

  

http://fak.hum.aau.dk/fileadmin/FAK/studieordninger/Gruppeproever_2012.pdf
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Ad 9 Udkast til studieordning for masteruddannelse, v. Inge Nygaard Pedersen (bilag) 

 Udkast til SO blev fremlagt og diskuteret. Der var mangler i opbygningen af SO’en (ikke opbygget efter 
rette skabelon) ”Mål, færdigheder, kompetencer” var ikke beskrevet. INP og Søren Willert udarbejder 
ASAP tekst derom. SN skal sikre det faglige indhold i uddannelsen, derfor skal dette stå klart beskrevet! 

 MT SN – stor opbakning til ideen om en ”Master i Terapeutisk ProcesFacilitering (TPF) – refleksion, do-
kumentation, effekt. Det er et godt produkt og et behov for uddannelsen (Psykoterapeutforeningen). 

 Hvad er MT SN’s holdning, hvis AAU psykologer IKKE vil lægge undervisning på masteren? Kan proces-
sen fortsætte uden AAU psykologernes samarbejde? Kan dekanen ”presse” AAU psykologerne til samar-
bejde eller bliver problemet større ved pres? 

 Møde med AAU psykologer og HUM FAK torsdag 7. marts 2013, bl.a. med SO og præsentation af nyt 
navn på masteren… 

Ad 10 Eventuelt 

 Køkken på Ks6 roder IGEN trods flere henstillinger og advarsler om at køkkenet lukkes! Besluttet at der 
udarbejdes et skriv i samarbejde med Musik (SN-formand niveau). Skriv lægges på Moodle og der kom-
mer deadline for oprydning + lukning af køkkenet (ultimo marts 2013), hvis IKKE oprydningen overhol-
des… 

 JMA efterlyser en pjece om specifikke klientgrupper – evt. udarbejde en sådan pjece 7. sem.  
 SLJ’s forslag – Power point er en bedre ide, pjece udarbejdelse er en ”tung” og stor opgave, evt. mappe 

online (Moodle) med PDF-filer i… 

 ”Braintrust base” (se Moodle, https://sef.moodle.aau.dk/ ) – JMA opfordrer til indmeldelse, 
www.braintrustbase.com  

 Et forum på Moodle til ”Repertoire lister” – hvor på Moodle? KiC kontakter Lisbeth J. Andersen, ELSA 

 

 

 

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) 

https://sef.moodle.aau.dk/
http://www.braintrustbase.com/

