
 

  1/J.nr. 33-3 

STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

Referat af studienævnsmøde 4/F13 for Musikterapi onsdag 29. maj 2013, kl. 09.00-12.00 
Møde 3 – aflyst… 

Lokale: Ks6, lok. 03 

 

Til stede: Ulla Holck (UH), Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Kathrine Vognsen (KV), Signe Kristiansen (SK), 
Sidsel Villadsen (SV), Karina E. Jensen (KEJ), Kirsten Christensen (KIC) 

Afbud: Rikke Hoff Larsen (RHL) Jens M. Anderson (JMA), 

Uden afbud: Kenneth Mølbjerg Jørgensen (KMJ), Louise Jørgensen Duus (LJD), Marie L. Frederiksen (MLF) 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 4/F13 

2 Godkendelse af referat 2/F13 – 05.03.2013 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen, Kenneth stopper som Studieleder d. 1.9. 

2. Kort nyt vedr. Master i Terapeutisk ProcesFacilitering 

3. Hanne Mette Ridders professortiltrædelsesforelæsning d. 14. juni 

4. Stine L. J. vinder Spar Nords forskningspris for 2012 og PhD cuppen 2013 

5. Studiepraktik 23.-25. oktober, kl. 10-15 (uge 43) 

6. Ny studenterstudievejleder pr. 1.7. 

7. Ny Praktikkoordinator + opslag vedr. ekstern lektor 

5 Optagelsesprøverne, tutorer og rustur d.26.-27. august på Egholm Gl. Skole 

6 Orientering om fraflytning af Fib 5 og indflytning af Psyk-klinikker i Krogh 6, v. SLJ+UH 

7 Orientering om mødet med rektor vedr. MT som del af AAUs sundhedsprofil 

8 Akademikernes arbejdsmarked, v. UH (2 bilag) 

9 PR-ansøgning til HumFak, v. KV 

10 Ansøgning til HumFAk om timer til SO-revision? v. UH+KV 

11 Diskussion af kontakt mellem studerende og censorer med udgangspunkt i konkret henvendelse, v. UH 

12 De 5(!) studerendes svar i studiemiljøundersøgelsen 2013, v.UH (bilag) 

13 SN-mødekalender E13 + opstartsmøde, stormøde og kandidatdag inkl PROMUSA-folk og fest 

14 FB – 7. sem. ”Synopsis” – revidering 

15 Plagiat, v. UH 

16 Eventuelt 

 Matchmaking 

 Tilskud til praktikrejser  
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 4/F13. 

 Dagsorden godkendt med tilføjelser af pkt. 14, 15 og underpunkter til 16. 

Ad 2 Godkendelse af referat 2/F13 – 05.03.2013. 

 Referatet 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?  

KV  

UH+SLJ 
giver KV 
argumen-

terne 

 

09.04.2013 + 

Efter sommerferien, 
når vi ved hvem der er 

skolesekretær!! 

Ændringer i 
relation til akkre-

ditering skal 
udføres i 2014 
med henblik på 
akkreditering i 

2015 

 

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

SLJ 11.09.2013   

Ad 4.6, 29.05.13 Overleveringsmøde, studenterstud.vejl. RHL, 
AGJ, SLJ og UH 

UH/SLJ - -  

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen, v. KV 

Kenneth Mølbjerg Jørgensen stopper som studieleder for SEF-skolen 1. september 2013 og der er ikke 
nogen ansat en ny. Samtidigt med KMJ’s stop tages SEF-skolestrukturen op til revision pga. stor søgning 
til Læring, hvilket medfører en udvidelse fra tre SN til fem SN. Pt. består SEF-skolen af tre SN fra Læring, 
MT og Psykologi. 

2. Master i Terapeutisk Proces Facilitering – bølger lidt frem og tilbage, men er ikke opgivet. Der ønskes et 
samarbejde med Psykologi/psykologerne på AAU, men de føler at denne master er for tæt på ”deres” 
område. 

3. Hanne Mette Ridder har tiltrædelsesforelæsning 14. juni 2013, 
http://www.musikterapi.aau.dk/nyheder/vis+nyhed//musikterapi-og-demens---minikonference-og-
professortiltraedelse.cid88110 . Dagen er skemalagt og det forventes at de studerende møder op. Der 
sendes mail til de studerende dd. 

4. Kæmpe TILLYKKE til SLJ . Der har været mange henvendelser/diverse interviews efter at SLJ og Mu-
sikterapi er blevet ”berømt”, http://www.musikterapi.aau.dk/nyheder/vis+nyhed//stine-lindahl-jacobsen-
kaaret-til-aarets-forsker-og-vinder-af--ph.d.-cup-2013.cid86378 . 

5. Studiepraktik E13, onsdag, torsdag og fredag uge 43. Program er udarbejdet og sendt til Morten Johan-
sen. 

6. RHL stopper som studenterstudievejleder 30. juni 2013 og Amanda Glinvad Jensen (AGJ) ansættes som 
ny studenterstudievejleder pr. 1. juli 2013. RHL, AGJ, SLJ og UH holder et overleveringsmøde. 

7. Ny praktikkoordinator, i det Agneta Ed har valgt at gå ½ efterløn. UH overtager 1. juni 2013 praktikken for 
9. semester 2013, UH sender info mail til 9. semester. Eksternt lektorat i opslag, ansøgningsfrist 3. juni 
2013 og stilling til besættelse 1. september 2013. Stillingen indeholder både praktikkoordination og mu-
sikfagsundervisning. 

  

http://www.musikterapi.aau.dk/nyheder/vis+nyhed/musikterapi-og-demens---minikonference-og-professortiltraedelse.cid88110
http://www.musikterapi.aau.dk/nyheder/vis+nyhed/musikterapi-og-demens---minikonference-og-professortiltraedelse.cid88110
http://www.musikterapi.aau.dk/nyheder/vis+nyhed/stine-lindahl-jacobsen-kaaret-til-aarets-forsker-og-vinder-af--ph.d.-cup-2013.cid86378
http://www.musikterapi.aau.dk/nyheder/vis+nyhed/stine-lindahl-jacobsen-kaaret-til-aarets-forsker-og-vinder-af--ph.d.-cup-2013.cid86378
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Ad 5 Optagelsesprøverne, tutorer og rus-/infotur d.26.-27. august 2013 på Egholm Gl. Skole  

Der er otte som har bestået optagelsesprøven i maj (kvote 2) + der indkaldes fire kvote 2 ansøgere til 
prøven 20. august 2013. Kvote 1 ansøgninger har deadline 5. juli 2013. 

JMA, Nina Lomholt Andersen (NLA) og AGJ ansættes som tutorer E13. JMA og NLA hver med 20 timer 
og AGJ 10 timer. 

Ad 6 Orientering om fraflytning af Fib 5 og indflytning af Psyk-klinikker i Krogh 6, v. SLJ+UHA  

 Fib. 5 lok. 31 og 33 fraflyttes. Fib. 5, lok. 31 flyttes over til Ks6, lok. 39 og Fib. 5, lok. 33 bli’r Ks6, lok. 31. 

 Jazz og Musik flytter ud 1. juli 2013 og Psykologi klinikker flytter ind i diverse aftalte lokaler – dog bibe-
holdes diverse kontorer, møderum 03, køkkenet, biblioteket/scriptoriet som det er nu og MT er lovet 5 
øverum/lab. 

Ad 7  Orientering om mødet med rektor vedr. MT som del af AAUs sundhedsprofil 

 Mødet aflyst dagen før af dekan for Sund – afventer at rektor indkalder til nyt møde vedr. MT’s ønske om 
et sundhedsfagligt samarbejde. Før det nye aftalte møde med rektor og Sund. m. fl., mødes SLJ, UH med 
Institutleder Mikael Vetner og en repræsentant fra Psykologi, for at drøfte, hvad det er MT kan tilbyde ved 
et samarbejde på tværs, et samarbejde der gerne skulle gå begge veje. 

Ad 8 Akademikernes arbejdsmarked, v. UH (2 bilag) 

 Folder udgivet af Danske universiteter om udviklingen af akademikerarbejdsmarkedet fra 2000 til 2010 og 
tiltænkt som appetitvækker for den videre diskussion af det fremtidige akademikerarbejdsmarked. 

Ad 9 PR-ansøgning til HumFak, v. KV 

 Der var ansøgt om DKK 55.000,00, men på opfordring fra HUM FAK, er ansøgningen reduceret til DKK 
24.000,00 – og ny ansøgning fremsendt.  

Ad 10 Ansøgning til HumFAk om timer til SO-revision? v. UH+KV 

 MT SO-revidering til E2014 – hvor ECTS skal tilpasses til arbejdsbyrden + at musiksporet skal revideres. 
Udkast til ny SO skal senest være indleveret til HUM FAK 1. februar 2014 for at kunne træde i kraft til 
E2014. 

 Der udarbejdes en ansøgning til HUM FAK om ekstra timer, i forbindelse med SO-revideringen. UH/SLJ 
sender timeoverslag til KV og KV sender ansøgningen videre, på MT/SEF’s vegne. 

Ad 11 Diskussion af kontakt mellem studerende og censorer med udgangspunkt i konkret henvendelse, v. UH 

 Det blev besluttet, at alle henvendelser vedr. fagligt litteratur til eksterne censorer skal ske via den stude-
rendes vejleder og på mail ikke, som denne henvendelse, på Facebook. 

Ad 12 De 5(!) studerendes svar i studiemiljøundersøgelsen 2013, v.UH (bilag) 

 Rapporten/undersøgelsen blev fremlagt på SN-mødet og lægges på Moodle, i det de studerende skal 
orienteres om resultatet af undersøgelsen. Mange af spørgsmålene indgår i MT’s semesterevaluering 
SurveyXact. Kritik, fra de studerende, af formen undersøgelsen var formidlet på… 

1. Uddrag af mailen, sendt til de studerende – virker IKKE som nogen seriøs undersøgelse… 

”Så er det NU, at du kan sætte præg på dit studiemiljø og samtidig være med til at vinde 5000,- til dit 
studie! 

Alt hvad du skal gøre er at klikke på nedenstående link og bruge 5-10 minutter på at besvare få 
spørgsmål bla bla… 

To gange en check på 5000,- gives til de to studienævn, der opnår den højeste gennemførselspro-
cent - så hvis du ønsker, at din uddannelse skal have ekstra midler til at gøre studielivet lidt sjovere, 
har du al mulig grund til at besvare spørgeskemaet bla bla… 

2. De studerende får ingen info om, hvad undersøgelsen/rapporten skal anvendes til. Hvem er afsender 
og modtager af undersøgelsen/resultaterne… og hva’ så?  
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3. Manglende info til SN om udsendelsen af mail til de studerende – om vigtigheden af at de studerende 
besvarer undersøgelsen. 

Ad 13 SN-mødekalender E13 + opstartsmøde, stormøde og kandidatdag inkl PROMUSA-folk og fest 

 Efterårets SN-mødekalender: 

 Onsdag, 11. september 2013 (uge 37), kl. 09.00-11.30 

 Onsdag, 2. oktober 2013, (uge 40) kl. 09.00-11.30 

 Mandag, 28. oktober 2013 (uge 44), 09.00-11.30 

 Onsdag, 27. november (uge 48), kl. 09.00-16.00 

 Opstartsmøde, mandag 2. september 2013 (uge 36), kl. 09.00-12.00 

 Kandidatdag + fest, fredag 6. september 2013 (uge 36), kl. 10.00-?  

 Stormøde, mandag 21. oktober 2013 (uge 43), kl. 09.00-12.00 

Ad 14 FB – 7. sem. ”Synopsis” – revidering 

 FB modtaget fra Niels Hannibal, eftersendt – og gennemgået/diskuteret, bl.a. hvad der forstås ved be-
grebet/ordet ”synopsis”. UH tager kontakt til NH vedrørende SN’s diskussion.  

Ad 15 Plagiat 

 UH (som vejleder) har modtaget automail fra VBN, at der er registreret 6% plagiat i et speciale (grænsen 
er 5%). Det viser sig at plagieringen bl.a. er litteraturoverskrift samt uddrag af sætninger. UH efterlyste en 
”godkende” knap for vejledere, men denne funktion var ikke i VBN’s overvejelser, men man ville se på 
det. 

Ad 16 Eventuelt 
 Matchmaking v. SLJ 

Matchmaking konference, 19. september 2013. SLJ mener MT skal deltage og at de studerende skal 
med i spil – SLJ søger yderligere info om arrangementet og vender tilbage til de studerende. 

Tilskud til praktikrejser, v. SV 

SV forhørte, hvor langt KiC var med opgørelsen over tilskud. Opgørelserne var lige på trapperne og meldt 
ud til 2. sem., 30.05.2013. 

 

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

Møde 1, Onsdag 6. februar 2013 (uge 6) 

Møde 2, Tirsdag 5. marts 2013 (uge 10) 

Møde 3, Tirsdag 9. april 2013 (uge 15) - AFLYST 

Møde 4, Onsdag 29. maj 2013 (uge 22) 

 

SN-mødekalender E2013 – kl. 09.00-11.30 i Ks6, lok. 03 

Møde 1, Onsdag, 11. september 2013 (uge 37), kl. 09.00-11.30 

Møde 2, Onsdag, 2. oktober 2013, (uge 40) kl. 09.00-11.30 

Møde 3, Mandag, 28. oktober 2013 (uge 44), 09.00-11.30 

Møde 4, Onsdag, 27. november (uge 48), kl. 09.00-16.00 (Ny BA-SO/KA-SO…) 

 

 

Ha’ en dejlig sommer og på gensyn til efteråret, 2013  


