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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 4/E14 for Musikterapi onsdag 19. november 2014, kl. 09.00-13.30 

Lokale: Ks6, lok. 03 

 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ulla Holck (UH), Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J), Jens An-
derson-Ingstrup (JA-I), Oda B. Dypvik (OBD), Amanda G. Jensen (AGJ), Signe Kristiansen (SK), 
Kathrine Vognsen (KV), Morten Johansen (MJ), Susanne Togeby (ST), Kirsten Christensen, (KiC) 

Afbud: Hanne Dauer Keller (HDK), Sidsel Villadsen (SV) 

Uden afbud:  

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 4/E14 

2 Godkendelse af referat 2/E14 – 29.09.2014 (bilag) SN-møde 3/E14, uge 43 – aflyst 

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Rekvireringssystem 

3. Studiesamtaler 

4. Dimensionering 

5. Aftagerpanelmøde i marts 2015 

6. Studiemiljøspørgsmål (bilag) 

7. Dimittendundersøgelse (bilag) 

5 PR for PROMUSA 

6 Procedure for frafaldstruede (bilag) 

7 Modulbeskrivelser (bilag) 

 8. semester, Klinisk improvisation 2 

 2. og 4. semester, Musikalsk ledelse 1+2 

 8. semester, Interterapi 

 4. semester, Improvisation 

 5. semester, Teori (ny studieordning) – udsat til 10. december 2014 

 8. semester, Vidr. MTT og -forskning 

8  Studienævnsrapport og SN strategi (bilag) 

9 Formidling af praktikforløb, v. JA-I 

10 Optagelse i psykoterapeut forening 

11 Ansøgning – Hugo om praktik & Giulia om kandidat optag (bilag) 

12 Eventuelt 

 SN-møde datoer, F15   
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 4/E14. 

 Dagsorden godkendt – med tilføjelse af pkt. under ”Eventuelt” (fremgår af referatet) 

Ad 2 Godkendelse af referat 2/E14 – 29.09.2014. 

 Referatet godkendt.  

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 F2015 

ON GOING 

JMA har kontaktet 
SN-Psyk.’s næstfor-
mand og der er inte-
resse for valgfag på 

MT –  

 

 Forslag, at MT studerende muligvis kan 
have glæde af samlæsning med psykologi 
på 7. semester, faget ”Psykologisk praksis 
og interventionsmetode”.  

KA-SO for psykologi § 13, 15-17 

http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/84
/84688_studieordning_ka_psykologi_2013
_hum_aau.pdf  

    

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

Udarbejde en argumentliste til maj 2015 – 
pkt. til SN-møde F15 

KV 

 

SLJ 

25.02.2015 (u. 9)   

Ad 5/19.11.14 PROMUSA PR-video AGJ 10.12.2014   

Ad 5/19.11.14 PROMUSA Facebook SLJ 10.12.2014   

Ad 4.1/19.11.14 Studieguide 2015 – kort tekst, FAKTA ark. 
Mail fra KV til SLJ (januar 2015…?) 

KV til SLJ 04.02.2015 (u. 6)   

Ad 4.7/19.11.14 Dimittend undersøgelse til febr. 2015. Info 
på Facebook + mail til KA’er 2010-2014 

SLJ ??? 25.02.2015 (u. 9)   

Ad 9/19.11.14 KA-dag format – mere offentlig…hvor 
formidling af praktikforløbet kan fremføres 

SLJ 25.02.2015 (u. 9)   

Ad 7/19.11.14 Kontakt til musikklasser på gymnasier – til 
at deltage i eksamen, Musikalsk Ledelse 2, 
4. sem. S2016 

DSM-J  

og AGJ 

2015   

 

Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. KV 
Kvalitetssikring og institutionsakkreditering er fokuspunktet for skolen. Dimensionering fylder meget. Posi-
tiv tilbagemelding og ros til psykologi uddannelsen og rapporten ved akkrediteringspanelets besøg. Stu-
dieguiden 2015, den trykte udgave, minimeres så at uddannelserne udarbejder en kort tekst, et FAKTA 
ark – med link til yderligere info. 

2. Rekvirering af MT-undervisere F15 er foretaget via et nyt rekvireringssystem, udarbejdet af Henrik Sand, 
Inst. f. Kommunikation. Rekvireringen sendt til Inst. f. Kommunikation, medio november 2014. 

3. SLJ har E14 afholdt 7 studiesamtaler, henholdsvis med 1., 3., 5. og 7. semester. De studerende har selv 
bedt om samtalerne, altså ej frafaldstruede studerende – men samtaler vedr. fokus på det faglige og det 
at gå på studiet (forventningsafstemning samt max. udbytte af studiet) + opfølgning af tidligere samtaler. 

  

http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/84/84688_studieordning_ka_psykologi_2013_hum_aau.pdf
http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/84/84688_studieordning_ka_psykologi_2013_hum_aau.pdf
http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/84/84688_studieordning_ka_psykologi_2013_hum_aau.pdf
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4. Dimensionering – det forlyder at MT får et max. optag til BA på 25 studerende og KA 15 studerende samt 
at de nuværende ni PROMUSA studerende har adgang til KA efter et bestået PROMUSA forløb, S2016. 

5. Aftagerpanelmøde 9. marts 2015 – afholdes på AAU, Ks6, hvor Flemming Møller Mortensen har meldt sin 
ankomst om deltagelse i mødet. 

6. Studiemiljøspørgsmål – udsendt 12. november 2014 centralt fra AAU til ALLE studerende og én af de 
undersøgelser som er MEGET vigtigt at svare på, men ikke fremsendt som en AAU officiel VIGTIG og se-
riøs undersøgelse – de studerende så mailen som en ”spam” undersøgelse. Det må kunne gøres bedre 
centralt fra… 

MT SN-studerende fremsender seriøs reminder til MT-studerende. 

7. Dimittendundersøgelse til februar 2015 – Vigtigt at der svares på undersøgelsen (dimensionering) og info 
lægges på Facebook og mail til KA’er fra 2010-2014. 

Ad 5 PR for PROMUSA 

PR drøftet med MJ og ST – beslutning/aktion PR PROMUSA videospot og PROMUSA Facebook. 

Ad 6 Procedure for frafaldstruede (bilag) 

 Proceduren gennemgået – skal være opmærksomme på, at den studerende ikke er for langt bagud med 
eksamen  

Ad 7  Modulbeskrivelser (bilag) 

 Gennemgang af modulbeskrivelser, ændringer/tilføjelser og godkendelse af diverse MB’ere dd. 

Ad 8 Studienævnsrapport og SN strategi (bilag) 

 SLJ orienterede om studienævnsrapporten, som er en del af kvalitetssikringen. Uddannelserne indkaldes 
til møde med FAK og statusrapport opdateres/udfyldes med opmærksomhedspunkter udpeget af FAK 
(afl. 10.12.2014). 

 BA frafald væsentligt lavere end FAK gennemsnit… – MT har optagelsesprøve, der forlanges en motive-
ret ansøgning som forberedelse til prøven og MT SN investerer mange timer på prøven samt de efterføl-
gende svarbreve. Svarbrevet indeholder bemærkninger/informationer målrettet den enkelte studerende til 
studiet. Vil man MT er det kun geografisk muligt på AAU. MT et trygt miljø, der er interesse for de stude-
rende på uddannelsen og de studerende føler at de bliver hørt. Vigtigt med OPSTARTS- og STORMØ-
DET i hvert semester. God kontakt indbyrdes i DMTF   

 KA frafald højere end FAK gennemsnit (2010 + 2012)… – Små hold = stort udsving i % ved frafald. Egen 
udmelding fra uddannelsen efter 1. oktober vil altid tælle med i statistikken som frafald, selvom frafald ik-
ke var studierelateret. Barsel står også som værende ”aktiv” studerende og forlænger derved studietiden. 

 BA og KA STÅ + effektivitet, højere end FAK gennemsnit… – Kulturen på MT er, at de studerende ikke 
melder fra til eksamen og derfor kun få reeksamener. Mange seminarhold og gruppearbejde gør, at ”alle” 
studerende mere eller mindre er afhængige af hinanden og alle måneder i semestret er i ”brug” – endog 
også januar og august. Dialog og afpasning af semestrets eksamener giver go’ effekt. 

 BA og KA karaktergennemsnit højere end FAK gennemsnit… – Helhedsfokusering, praktik og teori veks-
ling. Go’ feedback fra underviserne efter eksamen, både ved skriftlige rapporter og den mundtlige eksa-
men. 

Ad 9 Formidling af praktikforløb, v. JA-I 

 Anvende som PR-spot efter praktik på 9. semester? Praktikstedet er inviteret med til at overvære formid-
lingseksamen, men ikke mere offentligt!  

 SLJ foreslår, at KA-dagen gøres mere ”offentlig”, hvor PR formidling af praktikforløbet kunne fremlægges 
og/eller optage et PR formidlingsspot til fremvisning på DMTF’s Landsmøde (oplæg kun til MT’ere). 
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Ad 10 Optagelse i psykoterapeut forening 

 Afventer nærmere info mellem parterne. 

Ad 11 Ansøgning – Hugo Jensen (HJ) om praktik & Giulia Fedrigo (GF) om kandidat optag F15 (bilag) 

Ansøgningen kan ikke godkendes i nuværende form, pga. manglende informationer – svar til HJ, hvor HJ 
bedes uddybe og dokumentere yderligere. 

Ansøgning, vedr. en lønnet 9. semesters praktik, skal altid behandles individuelt i SN og godkendes kun i 
særlige tilfælde. Før at lønnet praktik kan godkendes, af SN, skal det fremgå klart og tydeligt af kontrak-
ten/aftalen, mellem praktikstedet og den studerende, at den lønnede del/arbejdsfunktion ikke må omfatte 
de klienter som praktikanten er terapeut for i praktikperioden. Ligeledes skal det være tydeligt, hvad der 
lønnes for. 

Ansøgning – GF om KA-optag F15. Optag godkendt af SN og SLJ informerer Studiekontoret. 

Ad 12 Eventuelt 

1. SN-møde F2015 – ONSDAGE, kl. 09.00-11.30 – Ks6, lok. 03. 

4. februar, uge 6, 25. februar, uge 9, 8. april, uge 15, 6. maj, uge 19 og 3. juni, uge 23, 2015 

2. Møde med HUM FAK v. SLJ 

SLJ orienterede SN om afholdt møde med HUM FAK vedr. besparelserne som har været og fremad-
rettet varsles på MT-uddannelsen samt hvilke tiltag/ideer der er i støbeskeen for at afhjælpe bespa-
relsen, så det ikke mærkes for den studerende 

3. Lærerfri lørdag v. JA-I 

En rigtig god lørdag, men for få deltagere og årsagen hertil, nok en for sen udmelding af dato.  

Forslag, at der informeres på opstartsmødet om dato for afholdelse af ”Lærerfri lørdag”. Datoen må 
ikke ligge for sent i semestret og først tilmelding til dagen (Doodle), derefter udsendelse af program 
 

4. Festudvalg v. DSM-J 

Julematiné afholdes fredag 5. december 2014, kl. 13.00-16.00, Ks6, lok. 39 – 1. semester har sendt 
invitation ud til alle… 

 

 

 

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. 09.00-11.00 


