
 

  1/J.nr. 33-3 

STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 3/E13 for Musikterapi onsdag 28. oktober 2013, kl. 09.00-11.30 

Lokale: Ks6, lok. 03 

 

Til stede: Ulla Holck (UH), Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), 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), Kathrine Vognsen (KV), Sidsel Villadsen (SV), 

Uden afbud:  

 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 3/E13 

2 Godkendelse af referat 2/E13 – 02.10.2013 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Indstilling af ny skoleleder 

3. PR midler til PROMUSA 

5 Gennemgang og diskussion af studienævnsrapporten (bilag) 
Vi skal diskutere følgende: 
- Optag 
- Bestand 
- Dimittender 
- Frafald 
- Karakterer 
- STÅ 

6 Faglige eksterne repræsentanter til evaluering af uddannelsen som helhed 2014 

7 Studerende og/eller dimentender repræsentanter til evaluering af uddannelsen som helhed 2014 

8 Ny studieordning – teorispor og valgfag 

9 PR mail til gymnasier, efterskoler, højskoler, musikskoler (bilag) 

10 Bibliotek 

11 SU reform (bilag) – pkt. udsat… 

12 Evt. 
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 3/E13. 

 Dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 2/E13 – 02.10.2013. 

 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?  

MT VG X-tra midler søges 
internt i VG-
gruppen… 

Ændringer SO i 
relation til akkre-

ditering skal 
udføres i 2014 
med henblik på 
akkreditering i 

2015 

Done 

Ad 5, 28.10.13 Tjekker op på beskrivelsen til optagelses-
prøven… 

AGJ 27.11.2013  Done 

Ad 5, 28.10.13 X-tra spørgsmål i SurveyXact E13, vedr. 
hvor 1. sem. studerende har hørt om 
MT… ? 

SLJ 27.11.2013  Done 

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen, v. KV 

HUM FAK har ingen x-tra midler til SO-ændringer – SN vil søge x-tra midlerne hos MT VG. 

2. SEF SN-formændene pegede på samme person til studielederposten og indstillingen er sendt til HUM og 
SAMF FAK. Forventet tiltrædelse af ny SEF studieleder, 1. december 2013. 

3. Der er ok, at anvende egne EVU PROMUSA midler til PR. 

Ad 5 Gennemgang og diskussion af studienævnsrapporten (bilag) 
 Følgende skal diskuteres: 

 Optag – SN forholder sig til fald i optag før 2013, bl.a. da der blev indført ”yderligere et sprog A, dog kun 
B, hvis det er taget som fortsættersprog” i de generelle optagelsesregler – bl.a. de som har en ”ældre” 
studentereksamen ville ikke kunne optages. MT har flere gange fremsendt dispensationsansøgning til 
HUM FAK (HUM FAK sendt ansøgningen videre op i AAU systemet…) vedr. ”det yderligere sprog”, men 
fået afslag! 

 Små årgange, ”sparerunde” i stat, region og kommune, hvor musikterapeuterne spares væk (= usikker 
arbejdsudsigt)  

 Tilfredshed med BA optag 2013 og den markante bedre søgning til uddannelsen i 2013 – også fra vores 
nordiske naboer. Spørgsmålet er, hvad er det at MT har gjort for den bedre søgning, hvad/hvor har 1. 
semester set/hørt om MT? For at finde ud af fornævnte – skal der tilføjes et spørgsmål til 1. semester’s 
SurveyXact E13 evaluering. 

 KA-optag, fire ud af seks direkte fra BA til KA og to retur udefra, efter pause til anden uddannelse. 
  



 

  3 

 Bestand – Fald i ansøgningerne, = faldende bestand/små hold. 

 Dimittender – Ikke alle BA’er fortsætter på KA. Der kan være barsel, anden uddannelse efter BA, per-
sonlige årsager – men sabbatår/pause mellem BA og KA er ikke hensigtsmæssigt i det, det tager tid at 
komme tilbage til studiets gænge. Forslag – studiesamtale for at finde ud af, hvad er bedst for den stude-
rende efter bestået BA – pause eller fortsætte… 

 ”Begrundet orlov, barsels orlov” fremkommer ikke af statistikken og derfor tæller ALT med som ”aktiv”. 

 Frafald – Tilfredshed med frafaldsanalyse BA, men knap så tilfreds med KA, hvor 2011/12 var atypiske 
(bl.a. Vitoria, bedre til videnskabsteori FØR igen optag til MT KA + to MT AAU). SN-formand skal have 
kontakt til hele holdet ASAP, når én melder fra – så det ikke spreder ringe.  

 SN forholder sig til/erOBS på frafaldstypen og hvornår frafald ligger på semestret. Frafaldstyper kan væ-
re, at man ikke lever op til egne forventninger, har personlige problemer/overvejelser og om den stude-
rende dropper ud for noget ”andet” (eks. Konservatoriet, arbejde) eller man bare dropper ud til ”ingen-
ting”. Hvis den studerende, efter studiesamtale m.v., beslutter at droppe ud, er det ”bedst”, for holdet, at 
det sker tidligt i semestret. 

 Aktion – SN-formand afholder studiesamtale med den studerende. Vælger den studerende frafald efter 
studiesamtalen, er der ikke mere at gøre fra uddannelsens side. ”Man kan trække hesten til truget, men 
IKKE tvinge den til at drikke…” MT følger frafaldsproceduren, vil på sigt udvikle egne retningslinjer… 

 OBD informerer 1. semester om muligheden/vigtigheden af en studiesamtale, hvis man går med ”droppe 
ud” tanker o.a. 

 Karakterer – Meget stor tilfredshed med det flotte gennemsnit. 

 STÅ – Lavt STÅ i forhold til tidligere. Lille bestand = færre eksamener = mindre STÅ. 3. semester’s fire 
studerende skal ”bære” 1. semester’s 10 studerende, i det STÅ er bagud betaling. 

Ad 6 Faglige eksterne repræsentanter til evaluering af uddannelsen som helhed 2014 

 SN foreslog, at Gro Trondalen (GT), Norge skulle spørges om at være den faglige eksterne repræsentant 
på evaluering og læsning af studienævnsrapporten, (evalueringer og SO’er). 

Ad 7  Studerende og/eller dimentender repræsentanter til evaluering af uddannelsen som helhed 2014 

 SN foreslog, at SN-næstformanden/den SN-valgte repræsenterer den nuværende studerende og som 
dimentant skulle Signe Dalgaard-Nielsen spørges, om hun vil være repræsentant på evalueringen af stu-
dienævnsrapporten, (evalueringer og SO’er). I det kendskab til uddannelsen er meget vigtigt, vil SN for-
søge at anvende dimentant repræsentanter, som tidligere har deltaget i SN-arbejdet. 

Ad 8 Ny studieordning – teorispor og valgfag 

 Orientering om ny BA-og KASO, E 2014. Musiksporet er 99 % på plads og ændringerne er godkendt hele 
vejen rundt. Nu koncentreres der om ændringerne på teorisporet og valgfagene. 

 Udarbejdelse af SO-udkast/materiale skal være klart til næste SN-møde, onsdag 27. november 2013 
(uge 48), kl. 09.00-14.00 – hvor SO vil være pkt. for HELE dagen… 

Ad 9 PR mail til gymnasier, efterskoler, højskoler, musikskoler (bilag) 

 Der sendes mail ud til ca. 10 udvalgte gymnasier og højskoler om tilbud på gratis workshop ”først til møl-
le” princippet (MT kan kun tilbyde få antal workshops…) + infomail med PR-links for uddannelsen. Denne 
infomail vil blive mailet direkte til mange andre musikundervisere på gymnasier, højskoler, efterskoler o.a. 

Ad 10 Bibliotek, Ks6 

 LOB har sat bøger op, SLJ har flyttet rundt på sofa – AGJ tager kontakt til Nina L. Andersen og finder 
dato, hvor fire/fem studerende kan være med på en ”biblioteksdag”. Lokalet skulle gerne gøres hyggeligt 
 

Ad 11 SU-reform (pkt. udsat…) 

Ad 12 Eventuelt 
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 JMA – Efterlyste knagerækker til studerende og skabe. Skabene afventer – indtil biblioteket Ks6, lok. 26 
er indrettet og fordi der er en del skabe som studerende er velkommen til at anvende (dog er der ingen 
nøgler til skabende). KiC kontakter Hanne Risager (HR), Teknisk Forvaltning. Aftalt at HR sørger for der 
bliver hængt knagerækker op i/ved lok. 31, 33, 35 og 39 (HR var på Ks6, 29.10.2013). 

 JMA – Musik og identitet, hvornår vil intro til valgfaget ligge? KiC forespørger LOB – igen! (Done og svar 
retur fra LOB, 29.10.2013). 

 

 

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…) 


