
 

  1/J.nr. 33-3 

STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 2/E13 for Musikterapi onsdag 2. oktober 2013, kl. 09.00-11.30 

Lokale: Ks6, lok. 03 

 

Til stede: Ulla Holck (UH), Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Kathrine Vognsen (KV), Sidsel Villadsen (SV), 
Jens M. Anderson (JMA), Signe Kristiansen (SK), Amanda G. Jensen (AGJ), Oda B. Dypvik 
(OBD), Kirsten Christensen, (KIC) 

Afbud: Karina E. Jensen (KEJ), Jørgen Stigel (JS) 

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

 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 2/E13 

2 Godkendelse af referat 1/E13 – 11.09.2013 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Studiepraktik, uge 43 

3. Læreterapi 7.semester  

4. Aalborg Hovedbibliotek søger studenterprojekter 

5. Praktik guidelines for udlandsophold på 9.semester 

5 Studieordninger for det nye musikspor (bilag) 

6 Opsummering af semesterevaluering (AAU+PROMUSA) (bilag) 

7 Studie og læringsmiljø folder (bilag) 

8 Lokaler på Ks6 

9 Biblioteket, Ks6 

10 Aftagerpanelmøde – nye medlemmer? 

11 Eventuelt 
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 2/E13. 

 Dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 1/E13 – 11.09.2013. 

 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  28.10.2013 

Argumenter 
/fagtermer til an-

søgning, fra SLJ og 
UH, sendes til KV… 

ON GOING 

Ændringer SO i 
relation til akkre-

ditering skal 
udføres i 2014 
med henblik på 
akkreditering i 

2015 

 

Ad 6, 02.10.13 Skema til notering af ”egen indsats” 
(PROMUSA) pga. lavt score ved evalue-
ringen F13… 

SLJ    

Ad 9, 02.10.13  Biblioteksdag – oprydning mm. SLJ 28.10.2013   

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen, v. KV 

SN-formænd afholdt møde i uge 39, hvor fire ud af fem SN-formænd pegede på den samme til studiele-
derposten. Afventer den femte SN-formand’s tilbagemelding (var ikke til stede…). Formændene udarbej-
der en beskrivelse til indstilling, denne sendes til HUM og SAMF FAK til endelig godkendelse. 

JS er i gang med at udarbejde en oversigt over, hvilke opgaver skolen har og skal påtage sig. Skolen’s 
opgave er bl.a. at formidle og ”holde øje” med at opgaverne bliver udført på SN niveau. SLJ kommente-
rede, at MT skulle lære, at være bedre til at trække på skolen i f. m. PR diverse (Matchmaking, AAU on 
demand mv.) 

2. Studiepraktik, uge 43. 

Ons-, tors- og fredag uge 43 er der studiepraktik på AAU – og også hos MT. Vær OBS på nye ansigter og 
tag venligst godt imod gæsterne i de tre dage. 

3. Læreterapi, 7. semester 

Undersøge om der er dobbeltgange for den studerende – der skal gerne være et interval på 7 eller 14 
dage mellem sessionerne for den studerende. SLJ kontakter underviser og forhører. 

4. Aalborg Hovedbibliotek søger studenterprojekter 

Henvendelse fra Aalborg Hovedbibliotek, studenterprojekt bl.a. om kundernes oplevelse af lydmiljøet på 
biblioteket. OBD tog henvendelsen med og ville forespørge til sit hold (1. sem.). 

5. Praktik guidelines for udlandsophold på 9.semester 

VG og lærerteamet har diskuteret, hvordan man under praktik i udlandet undgår at det er et problem med 
gruppesupervisionen. En mulighed for at løse problemet er en god internetforbindelse mellem praktikste-
det og AAU – så man kan være med til gruppesupervisionen via SKYPE. For yderligere guidelines - kon-
taktes supervisor. 

Ad 5 Studieordninger for det nye musikspor (bilag) 

Nye forslag til BA-SO musikspor fremlagt og diskuteret. SLJ noterede kommentarer til BA-SO og forslag 
vil blive fremlagt på MT’s aftagerpanelmøde, 07.10.2013.  
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Ad 6 Opsummering af semesterevaluering (AAU+PROMUSA) (bilag) 

 SN kommentarer påført MT F13. De studerende udtrykte, at der er handlet godt fra SN og lærergruppen. 
Evalueringen MT F13, godkendt.  

 MT PROMUSA F13 fremlagt og kommenteret, bl.a. at ”egen indsats” scorede lavt. SN konkluderede at en 
af årsagerne muligvis er, at de PROMUSA studerende har fuldtidsarbejde ved siden af weekend studier-
ne. 

 Begge evalueringer fremlægges for aftagerpanelet 07.10.2013. 

Ad 7  Studie og læringsmiljø folder (bilag) 

 UH kommenterede, at de studerende skulle have mulighed for at give feedback. Hvordan tæller ”øv-
ning/forberedelse af færdighedsfag” i forberedelsestid? Al undervisning foregår jo ikke kun som forelæs-
ninger. SLJ indsender kommentarer til HUM FAK. 

Ad 8 Lokaler på Ks6  

 MT har første råderet over følgende lokaler på Ks6 – seminarlok. 31, 33, sammenspil 35, 39, 41, øve-
/lab.lok. 43, 47, 48, 49 og 53. Lokale 48 vil Psykologi have mulighed for at booke, men kun hvis MT ikke 
anvender det. Alle øvelokalerne er med kortlæser og bliver ”samme system som lok. 35 og 39 

 HUSK altid at booke – som I jo plejer  

Ad 9 Biblioteket, Ks6  

 I det MT har bibliotek/IT-lokale for ”os” selv, har Lars Ole lovet at rydde op i bøger med hjælp fra Nina og 
Amanda – så lokalet kan blive hyggeligt og et sted, hvor man har lyst at være. Forslag at der kom hjælp 
af én studerende fra hvert semester til den store oprydnings-/arbejdsdag i lokalet. 

 Skab (-e) med nøgler i lokalet, hvor det vil være muligt at opbevare instrumenter. Diverse studenterpro-
jekter flyttes også ind i biblioteket - lettere at låne, i det alle MT’ere har adgang til lokalet. 

Ad 10 Aftagerpanelmøde – nye medlemmer? 

 Kirsten Fink-Jensen, DPU har besluttet at trække sig som medlem (pga. sygdom) og forslag til nye med-
lemmer til panelet skal tænkes ind og modtages gerne. Forslag fra SN at invitere politikker med, som 
gæst, til næste aftagerpanelmøde. 

Ad 11 Eventuelt 

 JMA – Dueslag/postrum for semestrene roder og der er ikke plads til mere. JMA vil gennemgå ”rodet” og 
vende tilbage med skriv til semestrene. Forslag, at én fra hvert semester rydder op ved semestrets af-
slutning. 

 JMA – Litteraturliste til studerendes eget brug, en struktureret model som JMA vil vise ”how to use…” ved 
stormødet mandag, uge 43. 

 SLJ – I det nogle PROMUSA studerende påtænker sig at søge ind på KA-delen i Aalborg E14 (og for at i 
mødekomme dem), vil underviserne undersøge muligheden for at samle/planlægge teoriundervisningen i 
den første ½-del af ugen – i et tæt uge forløb. Dog vil den ”samlede undervisning” kun blive indført, hvis 
det er foreneligt med de øvrige fag på KA… 

 

 

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…) 


