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STUDIENÆVNET 
FOR  

MUSIKTERAPI 

 

Referat af studienævnsmøde 5/E14 for Musikterapi onsdag 10. december 2014, kl. 09.00-11.00 

Lokale: Ks6, lok. 03 
 

Til stede: Stine Lindahl Jacobsen (SLJ), Ulla Holck (UH), Jens Anderson-Ingstrup (JA-I), Oda B. Dypvik 
(OBD), Amanda G. Jensen (AGJ), Signe Kristiansen (SK), Kathrine Vognsen (KV), Kirsten Chri-
stensen, (KiC) 

Afbud: Hanne Dauer Keller (HDK), Sidsel Villadsen (SV) Daniel Skak Mazhari-Jensen (DSM-J), 

Uden afbud:  

 

DAGSORDEN – Studienævnet for Musikterapi 

1 Godkendelse af dagsorden 5/E14 

2 Godkendelse af referat 4/E14 – 19.11.2014 (bilag)  

3 Gennemgang/opfølgning af AKTIONSLISTEN 

4 Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen 

2. Censorårsberetning og procedurer (1 bilag – Årsrapport eftersendes) 

3. Kvalitetsprocedurer (bilag) 

4. CPR numre i projekter 

5. Studiestart undersøgelse (bilag) 

6. Creative Genius semester (bilag) 

7. Musikalsk formidling – dispensation 

8. Møde med HUM FAK dekan 

5 Statusrapport en for studienævnet (bilag) 

6 Modulbeskrivelser (bilag) 

 6. sem. MTT og –forskning 3 (BA) 

 5. sem. MTT og –forskning 2 

 4. sem. MTT og –forskning 1 (udsat pga. mgl. bilag) 

 2. sem. Observation og beskrivelse af klinisk praksis 

 2. sem. Semesterbeskrivelse 

 8. sem. Semesterbeskrivelse 

7 Videospot PROMUSA 

8 Retningslinjer vedr. decentral studenterstudievejleder mv. (bilag) 

9 Ansøgninger (bilag) 

10 Eventuelt 

 Formand for Aftagerpanel   
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Ad 1 Godkendelse af dagsorden 5/E14. 

 Dagsorden godkendt – med ændringer af pkt. til info og nyt pkt. 8, samt pkt. under ”Eventuelt” 

Ad 2 Godkendelse af referat 4/E14 – 19.11.2014. 

 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 (MA) ved 
valgfag MT, er det OK? – HDK mødes med 
Jørgen Stigel og forhører. 

Reminder til HDK – afventer svar  

MT kan IKKE kræve en MA af Psyk.stud, 
men Psyk.stud som ansøger MT valgfag 
skal godkendes i SN – i det terapierfaring 
er et must (en til to indiv. læreterapi gange) 
Ovenstående information skal fremgå på 
MT’s hjemmeside… 

HDK 

 

 

SLJ (nyt) 

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 inter-
ventionsmetode”.  

KA-SO for psykologi § 13, 15-17 

http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/84/846
88_studieordning_ka_psykologi_2013_hum_aa
u.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 

04.03.2015 (u. 10)   

Ad 5/19.11.14 PROMUSA PR-video AGJ 10.12.2014 Forslag, medio jan. 15  

Ad 5/19.11.14 PROMUSA Facebook SLJ 10.12.2014  Done 

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)  Done 

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

SLJ ??? 04.03.2015 (u. 10)   

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

SLJ 04.03.2015 (u. 10)   

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   

? GIM 1 – Udarbejde generelle krav til at 
komme ind ”udefra” og følge kurset 

SLJ og LOB F2015   

Ad 4.2/10.12.14 Anvende Ph.D. censorer (KS og Karette). 
Mangler/ønsker flere Institutions censorer 
tilføjet censorlisten. 

SLJ F2015   

Ad 4.5/10.12.14 Reminder til nye studerende på RUS/Intro-
tur - Studenterstud.vejleder udarbejder et 
årshjul for opgaver tilknyttet rollen 

AGJ F2015   

Ad 4.7/10.12.14 Eksamensinfo tilføjes modulbeskrivelsen SLJ/JØB 2015 ?   

Ad 6/10.12.14 Information til 4. sem. at Carl Bergstrøm-
Nielsen ikke underviser fra F15 – muligvis 
CB-N som gæstelærer/workshop 

SLJ Senest medio 
januar 2015 

 Done 

  

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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Ad 4  Meddelelser og spørgsmål 

1. Nyt fra skolen v. KV 
Kvalitetssikring og institutionsakkreditering er fokuspunktet for skolen og dimensionering – fylder fortsat 
meget. 

2. Censorårsberetning og procedurer 

Censorberetning for 2014 blev gennemgået og der er mange positive tilbagemeldinger. Af beretningen 
fremgår det bl.a. at MT SN handler løbende og hurtigt på de problemer der opstår og at KA studerendes 
kompetencer samt det høje akademiske niveau betragtes som en styrke på arbejdsmarkedet. 

UH – flere institutionscensorer ønskes tilføjet på censorlisten, i det MT kun har en tilknyttet korpset og 
vedkommende er fra Norge. 

3. Kvalitetsprocedurer (SEF) 

Kvalitetsprocedurer SEF – oversigt/årshjul for at sikre at procedurerne udføres/overholdes og kan doku-
menteres udført/overholdt i forhold til AAU’s kvalitetssikringspolitik http://www.kvalitetssikring.aau.dk/  

4. CPR numre i projekter 

Mail udsendt fra projektbiblioteket, at der on/off opdages CPR numre på forsiden af uploadede projek-
ter/specialer – ikke godt! MT’s projekter/specialer tjekket og fandt ingen med CPR numre. 

5. Studiestart undersøgelse 

Resultatet for MT af undersøgelsen giver ikke meget mening, i det kun to fra MT har svaret. Årsagen kan 
bl.a. tiltænkes den måde undersøgelsen udsendes centralt fra til den studerende, at e-mailen ikke signa-
lerer, at dette er en officiel seriøs undersøgelse fra AAU. 

Tiltag på MT, at der informeres om undersøgelsen på RUS/Introturen af studenterstudievejleder. 

6. Creative Genius semester 

Til KA studerende og Creative Genius tages oftest som et 9. semester – 
http://www.creativegeniussemester.aau.dk/  

7. Musikalsk formidling – dispensation 

Første gang denne eksamen afholdes, BA-SO 14 – hvor underviser har sagt go’ for ”fokus på et bestemt 
valg af musikinstrument”. Det er ikke i modstrid med BA-SO 14, derfor dispensation ikke nødvendigt, men 
informationen tilføjes i Musikalsk formidlings modulbeskrivelse 
(http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/95/95055_mt_1-sem_ba-so_2014_musikalsk-
formidling_maj-2014.pdf ) 

8. Møde med dekan HUM FAK (uge 48) 

SLJ og HDK har afholdt møde med dekanen HUM FAK, vedr. timebevillingen og besparelserne på MT-
uddannelsen. Dekanen lyttede interesseret i tiltag og forslag fra SLJ/SEF – bl.a. påtænkt oprettelse af en 
international KA, at udbyde kurser til ”egne” KA’er (mod betaling…), et større BA optag (dimensionering – 
max. 25 studerende på BA og max. 15 på KA-delen), øget samlæsning på tværs o.a. Tiltag/forslag skal 
hjælpe med udfasningen af ”småfagsbevillingen” lidt efter lidt – så uddannelsen bliver ”selvkørende”. Til 
planlægningen af tiltag/forslag ansøges midler fra strategisk pulje. Takst/norm 3 er et stort ønske (dyrt 
med diverse instrumenter). Ali i alt, et godt og positivt møde. 

Ad 5 Statusrapport en for studienævnet, (bilag) 

MT statusrapport udfyldt og gennemgået. Rapporten sendes til HUM FAK, Lisbeth Videbæk Thomsen og 
rapporten gennemgås på et møde, januar 2015. Endvidere vil SLJ rose HUM FAK for skabelonen til sta-
tusrapporten . 

Ad 6 Modulbeskrivelser (MB), (bilag) 

 Gennemgang af modul- og semesterbeskrivelserne. Ændringer/tilføjelser og godkendelse af diverse 
MB’ere dd.  

  

http://www.kvalitetssikring.aau.dk/
http://www.creativegeniussemester.aau.dk/
http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/95/95055_mt_1-sem_ba-so_2014_musikalsk-formidling_maj-2014.pdf
http://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/95/95055_mt_1-sem_ba-so_2014_musikalsk-formidling_maj-2014.pdf
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Ad 7  Videospot PROMUSA 

AGJ og JA-I udtænker en projektbeskrivelse/plan i januar 2015 før der ansøges om midler til PR. Sarah 
Helander, 3. sem./4. sem. kan muligvis være behjælpelig med redigeringsarbejdet. UH informerede, at 
der er åbnet et nyt fotolab. ”VILA” i Nyhavnsgade (Friis). 

Vedr. PROMUSA videospot, afholdes der møde med Morten Johansen og SLJ m. fl., februar 2015. 

Ad 8 Retningslinjer vedr. decentral studenterstudievejleder mv. - udkast (bilag) 

 Bl.a. et af formålene med politikken er, at sætte de overordnede rammer og målsætninger for vejled-
ningsområdet… 

Retningslinjer/politik er sendt i høring og kommentarer retur senest 22. januar 2015. Godkendte retnings-
linjer og procedurer kan findes på http://www.kvalitetssikring.aau.dk/  

Ad 9 Ansøgninger 

 JA-I ansøger om at skrive sit speciale F15 sammen med psykologi studerende – JA-I skal opfylde specia-
lereglerne MT KA-SO 2010 og SLJ har sammenlignet MT/Psykologi’s KA-SO specialeregler og de ligner 
hinanden, så OK. Hanne Mette Ridder er vejleder for JA-I og Psykologi tildeler vejledere til deres specia-
lestuderende torsdag uge 51/2014. 

 Ansøgningen godkendt. 

Ad 10 Eventuelt 

 Formand for aftagerpanel – Bør overvejes, om aftagerpanelets formand skal være ekstern (=HUM INF) 
http://www.fak.hum.aau.dk/det-humanistiske-fakultet/raad-og-udvalg/aftagerpaneler/  

 

 

MT 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  

 

 

MT SN-mødekalender F2015 – ONSDAGE, kl. 09.00-11.30 – Ks6, lok. 03 (evt. et større lokale on/off…) 

Møde 1 – 4. februar, 2015 uge 6 

Møde 2 – 4. marts, 2015 uge 10 

Møde 3 – 8. april, 2015 uge 15 

Møde 4 – 6. maj, 2015 uge 19 

Møde 5 – 3. juni, 2015 uge 23 

http://www.kvalitetssikring.aau.dk/
http://www.fak.hum.aau.dk/det-humanistiske-fakultet/raad-og-udvalg/aftagerpaneler/

