
 

  1/J.nr. 33-3 

STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 1/E13 for Musikterapi onsdag 11. sept. 2013, kl. 09.00-11.30 

Lokale: Ks6, lok. 21 

 

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

Afbud: Amanda G. Jensen (AGJ), Signe Kristiansen (SK), Karina E. Jensen (KEJ), Jørgen Stigel (JS) 

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

 

Konstituering af SN-næstformandsposten, E13. 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 1/E13 

2 Godkendelse af referat 4/F13 – 29.05.2013 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nye krav om studienævnsrapport 

2. Nyt fra skolen, SEF skolen består – SN skal indstille ny studieleder inden medio oktober 2013 

3. Småfagsbevilling fratages – model for indfasning til ordinært studie 

4. Ny SO 

5. UA-reception, 21.10.2013 (uge 43) 

6. Kort nyt vedr. Master i Terapeutisk Proces Facilitering  

7. Orientering om mødet med SUND 

5 Studiemiljørapport til godkendelse (bilag) 

6 Udsendelse af PR materiale til Gymnasier, højskoler og musikskoler 

7 Semesterevalueringspunkter fra opstartsmødet, 02.09.2013 (bilag) 

8 1. og 3.semester’s samundervisning i ”Sammenspil, mus. grp. ledelse og perc.færdigheder 1 & 2.”  

9 Sammenspilseksamen S14 og evt. dispensation omkring forberedt/uforberedt sang 

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

11 Indsættelse af PBL i FB/SO Musik og Menneske, 1. semester 

12 Eventuelt 

 Undervisning i neuropsykologi v. JMA 

 Tilskud til transport i f. b. med 9. sem. praktik, v. KiC 

 CL 
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 1/E13. 

 Dagsorden godkendt (x-tra underpunkter tilføjet under ”Eventuelt”) 

Ad 2 Godkendelse af referat 4/F13 – 29.05.2013. 

 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  02.10.2013 

Argumenter 
/fagtermer til an-

søgning, fra SLJ og 
UH, sendes til KV… 

Ændringer SO i 
relation til akkre-

ditering skal 
udføres i 2014 
med henblik på 
akkreditering i 

2015 

 

Ad 12, 11.09.13 Nodebøger mm. – tilbagemeldinger… JMA 02.10.2013   

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nye krav om studienævnsrapport 

SLJ orienterede om fælles evalueringsguide, procedurer for selvevaluering af AAU’s uddannelser, proce-
durer for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser (SN-rapport fra QlickView) og skabelon til 
semesterbeskrivelser. 

2. Nyt fra skolen, v. KV 

SEF-skolen består i sin nuværende struktur (bestemt af rektor) – ingen opdeling, som ønsket. Prodekan, 
HUM FAK Jørgen Stigel er fra 1. september 2013 konstitueret studieleder for SEF-skolen. SEF SN-
formændene afholder møde 24.09.2013. Dagsorden for mødet er bl.a. at indstille en ny SEF-studieleder. 

KV har fået et kontor stillet til rådighed på Ks3 – vil være på Ks3 to/tre dage om ugen og efter behov 
(hjælp til akkrediteringen af Psykologi F2014) 

3. Småfagsbevilling fratages – model for indfasning til ordinært studie 

Fra 2014 bortfalder ”rektors småfagsbevilling” – denne bevilling udgør 40 % af undervisningstimerne på 
uddannelsen. SLJ, dekanen og Ole Søsted (økonomi), HUM FAK mødes 11. oktober 2013 for at udar-
bejde en model for MT’s indfasning til ”ordinært” studie (20 studerende/semester). 

4. Ny SO 

UH og SLJ har haft brainstorm mht., hvor kan der ændres/skæres i timerne bl.a. på musiksporet, timer til 
andre formål og en bedre fordeling af ECTS pr. semester. 

5. UA-reception, 21. oktober 2013 (uge 43) 

Indtil videre fastholdes ovennævnte dato for receptionen. Afventer yderligere info fra arrangørerne (Inge 
og Lars Ole). 

6. Kort nyt vedr. Master i Terapeutisk Proces Facilitering (MTPF)  

MTPF er lagt lidt i dvale, men så absolut ikke afskrevet. Inge Nygaard Pedersen undersøger muligheden 
om, hvorvidt uddannelsen kan udbydes på Inst. for Læring og Filosofi (instituttet har mange masterud-
dannelser i forvejen…)  
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7. Orientering om mødet med SUND 

SLJ, UH m. fl. haft to møder med SUND – sundhedsudvalgsmøde. SUND og rektor bakker MT op om 
samarbejdet på tværs. SUND dekan Egon Toft er positiv – hjælper gerne med at pege på den korrekte 
forskning for samarbejdet (en tanke – evt. etablere et samarbejde mellem HUM FAK/SUND studerende).  
Nyt møde igen om en måneds tid.  

Ad 5 Studiemiljørapport til godkendelse (bilag) 

Evalueringen af studiemiljørapporten fremlagt på mødet og godkendt. KV videresender 01.10.2013. 

Ad 6 Udsendelse af PR materiale til Gymnasier, højskoler og musikskoler 

 Det blev besluttet, at sende MT PR-materiale pr. mail (links og pdf-fil af MT brochure…) – mailen stiles 
direkte til en lærer på gymnasierne, højskolerne og musikskolerne. SLJ klargør mail/skriv til udsendelse 
(KiC sender mails) 

 Info vedr. Studiepraktik 2013 på MT-hjemmeside under arrangementer (KiC - done) 

 JMA foreslog mere formidling til kommende studerende via YouTube.  

Ad 7  Semesterevalueringspunkter fra opstartsmødet, 02.09.2013 (bilag) 

 SLJ gennemgik F13 semesterevalueringen, som også havde været fremlagt på opstartsmødet 2. sep-
tember 2013. SLJ påfører refleksioner/handlingsplan fra SN-mødet dd. og JMA’s noter fra opstartsmødet 
tilføjes og evalueringen fremlægges på MT’s næste aftagerpanelmøde (07.10.2013). 

Ad 8 1. og 3.semester’s samundervisning i ”Sammenspil, mus. grp. ledelse og perc.færdigheder.” 

 Nyt forsøg med samundervisning med 1. og 3. sem. i E13 – i det 3. sem. kun består af fire studerende og 
1. sem. 10 studerende. Positiv tilbagemelding fra SV, 3. sem. – skønt at være et ”stort” hold studerende i 
”Sammenspil mv.” – fungerer godt  

Ad 9 Sammenspilseksamen S14 og evt. dispensation omkring forberedt/uforberedt sang 

 Dispensationen vedtaget og beskrivelse af eksamen tilføjet i FB, 
http://www.musikterapiuddannelse.aau.dk/Fagbeskrivelser/4.+semester/  

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

 I forbindelse med den gennemgribende SO-revideringen, udarbejdes der en ansøgning, til HUM FAK, om 
ekstra timer. UH/SLJ sender fagtermer/argumenter til KV, hvorfor de ekstra timer er nødvendige i forbin-
delsen med nye SO’er. KV samler info og sender ansøgningen videre på MT/SEF’s vegne. 

Ad 11 Indsættelse af PBL i FB/SO Musik og Menneske, 1. semester 

 SO PBL§9 – Prøve 1, PBL indgår i ”Musik og menneske”, 1. semester – tilføjes i FB, 
http://www.musikterapiuddannelse.aau.dk/Fagbeskrivelser/1.+semester/  

Ad 12 Eventuelt 

a. Undervisning i neuropsykologi v. JMA 

  JMA opfordrede til undervisning i neuropsykologi i stedet for udviklingspsykologi. Det skyldes bl.a. en 
antagelse om, at neuropsykologien ville give de studerende en viden, som kunne anvendes bredere - 
både til at forstå de forskellige klientgrupper og til at forstå musikterapiens virkning. JMA har indkaldt 
til et Neuro symposium – et én dags arrangement for nye og for ”de som har viden” indenfor området. 

b. Tilskud til transport i f. b. med 9. sem. praktik, v. KiC 

To ansøgere om tilskud og ansøgningen godkendt – det endelige tilskudsbeløb fremgår EFTER endt 
9. semesters praktik E13 

  

http://www.musikterapiuddannelse.aau.dk/Fagbeskrivelser/4.+semester/
http://www.musikterapiuddannelse.aau.dk/Fagbeskrivelser/1.+semester/
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c. Diverse anskaffelser til MT’s bibliotek – en større ansøgning fra MT-SN efter Musik’s udflytning… 

Efter Musik er flyttet fra Ks6 er diverse sangbøger og nodebøger flyttet med. Der sendes mail til hvert 
semester (Moodle), hvor de studerende skal melde tilbage til JMA, om hvilke nodebøger der blev an-
vendt samt ønsker om nye… 

d. Videooptagelser til supervisor, 1. sem. Læreterapi (pkt. fra Charlotte Lindvang) 

For at videooptagelser kan gennemføres skal der være samtykke/dokumentation fra ALLE studeren-
de – denne dokumentation arkiveres hos MT-SN. 

JMA gav udtryk for en mere metodisk undervisning, grupper der arbejder selv (eks. KGMF). Forslag 
fra SN, at det skrives i en prosatekst ”hvad går du ind til…” en ”how to do” (metoder, formål, personli-
ge processer – hvem, hvad, hvordan…) 

e. KV – Studieguide 

KV – reminder om deadline for den trykte studieguide er 7. oktober 2013. Max. 4000 tegn pr. BA/KA 
og som noget nyt er BA og KA delt op – ses ikke som nogen fordel for MT, i det BA og KA er knyttet 
tæt sammen... 

 

 

 

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 2013 (uge 48), kl. 09.00-16.00 (Ny BA-SO/KA-SO…) 


