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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 2/E14 for Musikterapi mandag 29. september 2014, kl. 09.00-11.30 

Lokale: Ks6, lok. 03 

 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ulla Holck (UH), Sidsel Villadsen (SV), Daniel Skak Mazhari-Jensen 
(DSM-J), Kirsten Christensen, (KiC)  

Afbud: Hanne Dauer Keller (HDK), Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Oda B. Dypvik (OBD), Amanda G. 
Jensen (AGJ), Signe Kristiansen (SK), Kathrine Vognsen (KV), 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 2/E14 

2 Godkendelse af referat 1/E14 – 10.09.2014 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Digital eksamen fra E15 (bilag) 

3. Ændrede optagelseskrav for PROMUSA til kandidat (bilag) 

4. Dimensionering 

5 Aftagerpanelmøde, 6. oktober 2014 

6 Revidering af eksamensordning (bilag) 

7 Overgang mellem to studieordninger (bilag) 

8 Vitoriaordningen  

9 Internationale ansøgere og international kandidat 

10 Ansøgninger 

11 MOODLE 

12 Instrumenter, v. SV 

13 PR, Vejlederforum 

14 Eventuelt 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 2/E14. 

 Tilføjelse af pkt. 4.4, 11, 12 og 13 – derefter dagsorden godkendt 

Ad 2 Godkendelse af referat 1/E14 – 10.09.2014. 

 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 4.4/05.03.14 Forlange en motiveret ansøgning ved 
valgfag MT, er det OK? – HDK mødes 
med Jørgen Stigel og forhører. 

Reminder til HDK – afventer svar  

HDK E2014  JMA har kontaktet 
SN-Psyk.’s næstfor-

mand og interesse for 
valgfag på MT 

 

Ad 9/04.06.14 Eventuelt –  

Gardiner i lok. 39, Ks6… Lovet til septem-
ber 2013. 

OBD/KiC E2014 

10.09.14, intet nyt 

30.09.14, intet nyt 

Mail videresendt fra 
OBD, 18. juni 2014 

Gensendt mail 
10.09.14 og 30.09.14 

Done 

Ad 4.4/10.09.14 Hvad og hvilke kriterier skal der til for at 
komme på sats 3 + ansøgningstidspunkt? 

KV 19.11.2014   

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. KV 

Pga. ministeriets udmelding om adgangsbegrænsning/dimensionering på uddannelser, hvor arbejdsløs-
hedsstatistikken viser, at der uddannes for mange KA’er til arbejdsløshed – er KV optaget med arbejde 
vedr. denne udmelding. 

2. Digital eksamen E2015 

Digital aflevering af projekter planlagt opstart til vintereksamen 2015/16 – og eksamenskarakteren skal 
indtastes af eksaminator 

3. Ændrede optagelseskrav for PROMUSA til kandidat 

Supplering af fag til en ikke BA – som gav adgang til en KA-uddannelse (med suppleringen), ophører 
(ministeriets bestemmelse). For at komme på KA, skal der en fuld BA til, hvilket kan få konsekvenser for 
MT PROMUSA’s optag på KA. Ændringen kan endvidere medføre problemer for kvalificerede udenland-
ske studerende som søger ind på KA og kun mangler sit speciale, som kan skrives på engelsk – Vitoria 
er BA (tidligere godkendt af ministeriet). 

En tanke, at der tilføjes i KA-SO 2014, at EVU PROMUSA opfylder kravene til KA-optag (+ Vitoria…) 

4. Dimensionering 
Ministeriets udmelding om dimensionering af videregående uddannelser. En skrivelse fra HUM FAK, med 
ministeriets tal, at MT kun må optage 6 studerende til KA-delen de næste fire år. Dette KA-optag er urea-
listisk bl.a. pga. et BA-optag i 2013 på 9 og 2014 på 13 studerende og i 2016 yderligere studerende fra 
PROMUSA og Vitoria til optag på KA. Endvidere har MT ikke høj ledighed blandt dimittenderne. Faktisk 
har vi lige lavet en undersøgelse, der viser at kun én ud af 10 ikke har arbejde efter 1 år. 

HUM FAK har fokus på MT’s dimensionering og følger op. 

Ad 5 Aftagerpanelmøde 6. oktober 2014. 

Foreløbig dagsorden sendt til panelet. Nye punkter diskuteret i SN – ”Visioner for MT, Viderekvalificering 
af MT’ere, Opkvalificering af tværfaglige kolleger, International MT-Master”. Skal MT SN selv udbyde vi-
dere- og opkvalificeringskurserne? 

Pga. ny arbejdssituation må et medlem desværre udgå af panelet, så nyt medlem skal findes. 

Ad 6 Revidering af eksamensordning (bilag) 

 Udsnit af eksamensordningen udsendt i høring af HUM FAK hos SN, læst op og diskuteret dd. og med 
rigtigt mange gode tilbagemeldinger fra SN, som SLJ mailer til HUM FAK/LV, deadline 1. oktober 2014. 
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Ad 7  Overgang mellem to studieordninger (bilag) 

 En studerende, som skal på orlov i 2015, kommer i ”problemer” mellem to studieordninger. Den stude-
rende er nu på 3. sem. BA-SO 2009 og kommer tilbage i F2016 til 4. sem. – og overføres til BA-SO 2014. 

 Der skal udarbejdes en individuel studieplan for den studerende og info sendes til eksamenskontoret. KiC 
informerer eksamenskontoret… 

 Sang/stemme eksamen, 4. sem. BA-SO 2009, eksamen til F2016 i stedet for eksamen, 4. sem. i Improvi-
sation BA-SO 2014 (merit for denne eksamen, 3. sem. BA-SO 2009). 

 Godkendt i SN 

Ad 8 Vitoria ordningen 

 Ministeriet har godkendt uddannelsen i Vitoria svarende til MT BA og der meriteres for 7., 8. og 9. seme-
ster i SN. 

 Efter et par MT KA-optag har der været pause i Vitoria-optag pga. mangler i PBL og videnskabsteorien. 
Den kritik tog Patxi til sig og i det sidste 1½ år er sket en markant opgradering af PBL og videnskabsteo-
rien samt andre gode tiltag i Vitoria. 

 Ny studieordning på UK skal godkendes i MT-SN 

Ad 9 Internationale ansøgere og international kandidat 

 Ansøgninger fra internationale studerende som gerne vil have en KA-grad (specialet) og som kan sidestil-
les med Vitoria, altså har en BA +. Det er SN som skal godkende og give merit for 7., 8. og 9. semester 
og har dermed ansvaret for at den studerende er kvalificeret – og der er kun tale om specialet, i det spe-
cialet kan skrives på engelsk og kan skrives i den studerendes hjemland (= Vitoria ordningen). 

Ad 10 Ansøgninger 

 NLA ansøger om dispensation for sideantal i f b med 5. sem. projekt – dispensation bevilliget. 

Ad 11 MOODLE 

Der har været diverse problemer med det ”nye” MOODLE. SLJ kontakter ITS, Lisbeth Juel Andersen for 
at høre ”how and what to do”. Mail fra SLJ sendt til de studerende med info, 29.09.2014. 

Ved IKT problemer, sendes der en mail til support@its.aau.dk og IKT hjælper med at løse problemet  

Ad 12 Instrumenter, v. SV 

SV m. fl. har ryddet op i sammenspilslokalerne (Ks6, lok. 35 og 39) og i samme forbindelse, udarbejdet 
en liste over mangler i lokalerne. Listens indhold prioriteres og SLJ sender ansøgning + liste til institutle-
der Mikael Vetner, Institut for Kommunikation. 

Ad 13 PR, Vejlederforum 

MT har et lille banner med MT PR på Vejlederforum, studenterstudievejledere i DK + en ½-sidet annonce, 
hvor der skal tilføjes PR for PROMUSA – at en BA + EVU PROMUSA giver adgang til MT KA i Aalborg. 

Ad 14 Eventuelt 

 Intet 

SN-mødekalender E2014 – kl. 09.00-11.30, Ks6 lok. 03 (evt. et større lokale on/off…) 

Møde 1, Onsdag, 10. september 2014 (uge 37), kl. 09.00-11.30 

Møde 2, Mandag, 29. september 2014, (uge 40) kl. 09.00-11.30 

Møde 3, Tirsdag, 21. oktober 2014 (uge 43), kl. 09.00-11.30 – AFLYST… 

Møde 4, Onsdag, 19. november (uge 47), kl. 09.00-13.30 – PROMUSA PR-møde, Morten J, Susanne T. og CL deltager 

Møde 4, Onsdag, 10. december 2014 (uge 50), kl. 09.00-11.30 

mailto:support@its.aau.dk

