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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 4/E13 for Musikterapi onsdag 27. november 2013, kl. 09.00-11.30 

Lokale: Ks6, lok. 03 

 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Kathrine Vognsen (KV), Sidsel Villadsen (SV), Kirsten Christensen, 
(KIC) 

Afbud: Ulla Holck (UH), Jens M. Anderson (JMA), Amanda G. Jensen (AGJ), Signe Kristiansen (SK), 
Karina E. Jensen (KEJ), Oda B. Dypvik (OBD), 

Uden afbud:  

 

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 4/E13 

2 Godkendelse af referat 3/E13 – 28.10.2013 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Småfagsbevilling 

3. SU-reformen (bilag udsendt tidligere…) 

4. Kommissorium for ministeriets gruppe vedr. kvalitet og relevans (bilag udsendt tidligere…) 

5 NY studieordning (bilag udsendt tidligere…) 

6 5 ECTS point inden 28.september 2014, på 1. og 7.semester 

7 Valgfag og studerende udefra 

8 Evalueringsspørgsmål angående terapispor og etik 

9 Retningslinjer for brug af censorer  

10 Eventuelt 

 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 4/E13. 

 Dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 3/E13 – 28.10.2013. 

 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 4.3, 27.11.13 Information vedr. ny SU-reform på MT’s 
opstartsmøde, tirsdag 4. februar 2014 

SLJ 05.02.2014   

Ad 5, 27.11.13 Påtænkt x-tra VF i KA-SO – rettet mod 
Psykologi studerende… 

SLJ ?   

      

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen, v. KV 

Ny studieleder på SEF lektor Hanne Dauer Keller (HDK) med opstart 1. december 2013. HDK vil deltage i 
et eller flere SN-møder på skolens uddannelser, hvor bl.a. der skal diskuteres/udarbejdes en forvent-
ningsafstemning skole- og skoleadm./SN imellem. Der er forskellige behov får skoleadministrativ bistand 
bl.a. afhængigt af opgaverne på uddannelserne. Når der er akkreditering af uddannelserne, er det den 
opgave der har 1. prioritet. KV er sikker på det bliver godt  

2. Småfagsbevilling 

I budget 2014 har HUM FAK afsat et beløb til MT, svarende til rektors småfagsbevilling. Taxameter tak-
sterne er nedsat i 2014, en besparelse på 9 % af undervisningstimerne. MT får takst 2 (mellemste takst), 
men der skal arbejdes på, at MT rykkes op på takst 3 (højeste takst), i det MT er en bekostelig uddannel-
se bl.a. pga. individuel terapi og store laboratorier udgifter (= diverse instrumenter). Lab. udg. kan sidestil-
les med uddannelserne til læge og IT, og disse uddannelser er på takst 3. 

Dekanatet (og MT) ser gerne MT får flere STÅ = flere studerende og dermed flere beståede eksamener = 
flere STÅ. MT vil forsøge at udvide tilgang til MT’s valgfag og PROMUSA. 

3. SU-reform 

Ny SU-reform vedtaget og træder, med enkelte undtagelser, først i kraft fra 2016 og kun for nye stude-
rende. Positivt set, kan den nye SU-reform, medføre at den studerende engagerer sig mere i uddannel-
sen pga. stramningerne – består man ikke sin eksamen = ingen SU… 

Der er ikke meldt information ud centralt fra AAU, derfor information på MT’s opstartsmøde, tirsdag 4. fe-
bruar 2014. 

4. Kommissorium for ministeriets gruppe vedr. kvalitet og relevans 

Handler kort og godt om ”høj faglig kvalitet” og om der er arbejde til kandidaterne fra dag ”one” efter ud-
dannelse. 

Regeringen ønsker (med afsæt i en politisk målsætning) initiativer til forbedring af kvalitet, relevans og 
sammenhæng i de videregående uddannelser. Dette ”ønske” fra regeringen side gøres vanskeligt at ud-
føre i praksis pga. HUM FAK’s kommende besparelse på 9 % af undervisningstimerne i 2014. 
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Ad 5 NY studieordning 

 Ny BA- og KA-SO præsenteret og gennemgået. 

 BA-SO: 

 PBL – workshop i september (5 ECTS før 28.09.) 

 Valgfaget (VF) ”Sangskrivning” – teori kobles på VF 

 Praksisbeskrivelse på 2. semester (Ulla Setterberg) 

 Læreterapi 1. 2. og 3. semester samme underviser – hvis det er samme underviser på alle tre semestre, 
skal det sikres, at undervisningen på 3. semester har en anden indgangsvinkel end 1. og 2. semester. 

 KA-SO: 

 Valgfag, 5 ECTS før 28. september… 

 Læreterapi 7. semester – egen proces er vigtig. 

Ad 6 5 ECTS point inden 28.september 2014, på 1. og 7.semester. 

 Bestemt fra dekanatet at der skal afvikles 5 ECTS på BA og KA inden 28.september 2014. Årsagen er, at 
disse eksamener så vil udløse taxameterpenge i 2014, når resultaterne indberettes før 1. oktober 2014. 

 På MT afvikles prøve i PBL på 1. semester og Musikterapeutisk Assessment på 7. semester. 

Ad 7  Valgfag og studerende udefra 

 GIM – undersøge hos MT studerende om at det er en ide, at psykologi studerende kunne deltage, når 
holdet ikke er fuldbooket med MT? For at komme i betragtning skal den psykologi studerende udarbej-
de/indsende en motiveret ansøgning til godkendelse i SN. 

Ad 8 Evalueringsspørgsmål angående terapispor og etik 

 Læreterapeuten må efterfølgende IKKE være censor eller eksaminator på uddannelsen. For at kunne 
dokumentere at MT overholder dette, ved den kommende akkreditering, tilføjes spørgsmål i SurveyXact. 

Ad 9 Retningslinjer for brug af censorer 

 Skal være OBS på at underviser og ekstern censor IKKE er kolleger, har tætte relationer eller lignende 
som kan gøre at eksamensvurderingen ikke er reel. MT følger retningslinjerne for tildeling/brug af censo-
rer og de studerende føler ikke, at der er censor problemer på uddannelsen. 

Ad 10 Eventuelt 

 Ansøgning fra en studerende på 5. sem. – om overskridelse af sideantallet. Årsag til ansøgningen, at den 
studerende pludseligt skulle skrive projektet alene, pga. en pludselig opstået situation, og at projektet var 
så langt i den nuværende form. Dispensation bevilliget. 

 Sidsel Villadsen ansættes som ”RumQvinde” fra 1. januar 2014 (indstilling sendt til inst. 10.12.13/KiC) 

 

 

SN-mødekalender F2014 – kl. 09.00-11.30, Ks6 lok. 03 

Møde 1, Onsdag, 5. februar 2014 (uge 6), kl. 09.00-11.30 

Møde 2, Onsdag, 5. marts 2014, (uge 10) kl. 09.00-11.30 

Møde 3, Mandag, 2. april 2014 (uge 14), kl. 09.00-11.30 

Møde 4, Onsdag, 7. maj 2014 (uge 19), kl. 09.00-11.30 

Møde 4, Onsdag, 4. juni 2014 (uge 23), kl. 09.00-11.30 


