MUSIKTERAPI
B AC H E L O R

UDDANNELSEN KORT
ADGANGSKRAV
Al m e n e H U M a d g a n g s k r a v
Musikterapiuddannelsen har en
optagelsesprøve

ADGANGSBEGRÆNSNING
Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen

Spiller musik en vigtig rolle i dit liv? Spiller du et instrument,
eller har du trænet stemmen? Er du nysgerrig efter at vide
noget om sammenhængen mellem musik og terapi? Drømmer
du om et arbejde, hvor du skaber kontakt og relationer gennem musik? Har du overvejet en uddannelse, hvor der både
indgår musik, terapi, teori og praktik? Hvis ja, så er bacheloruddannelsen og den efterfølgende kandidatuddannelse i

FÅ VIDEN OM :
Musikpsykologi
Musikterapi og klientgrupper,
Læreterapi,
Instruktions - og improvisationsteknikker
Observations- og aktiv praktik
STUDIEBY

Musikterapi noget for dig.

Aa l b o r g ( o g K ø b e n h a v n s o m e f t e r - /
videreuddannelse)

Musikterapi er en behandlingsform, der vinder stadig mere indpas i Dan-

HVIS DU INTERESSERER DIG FOR

mark. Målet er at skabe kontakt, kommunikation og relation mellem

Musik, relationer og psykologi

mennesker, som af forskellige årsager ikke kan eller ikke tør kommunikere

FORTSÆT FX PÅ

med sproget. For at kvalificere dig til musikterapeutisk arbejde har vi samlet

Kandidatuddannelsen i Musikterapi

et uddannelsesforløb, så du trænes i at udtrykke dig musikalsk, udvikler

FÅ FX JOB INDENFOR/SOM

dine terapeutiske kompetencer, får en grundig teoretisk baggrundsviden

Undervisni ngs - og rådgivningsarbejde indenfor undervisni ngssektoren samt offentlige
eller private virksomheder.

samt udvikler dine akademiske og videnskabelige kompetencer. Alt sammen i et studiemiljø, hvor studerende og undervisere er tæt på hinanden i
det daglige, og hvor det er nemt at møde studerende på de andre årgange
via fælles arrangementer og sociale events.

PRAKTIK, STUDIEOPHOLD, UDLAND
Bacheloruddannelsen i Musikterapi har to praktikforløb, hvor du får et
førstehåndskendskab til musikterapi med forskellige klientgrupper, og
desuden får afprøvet dine færdigheder i praksis. På 2. semester skal du i
observationspraktik i fire uger, hvor du følger en færdiguddannet musikterapeuts arbejde. Praktikken foregår som regel i Danmark, men du har også
mulighed for et praktikophold i udlandet. Der er ansat en praktikkoordinator
på Musikterapi, som varetager praktikorganiseringen. På 6. semester skal
du i praktik i 12 uger, først som observatør, og dernæst som udøvende
musikterapeut en gang om ugen i 10 uger. Praktikken foregår med supervision fra uddannelsen og sker i samarbejde med en terapeut/behandler fra
den pågældende institution. Studerende anvender ofte en case fra denne
praktik som udgangspunkt for deres bachelorprojekt

HAR DU SPØRGSMÅL?
Hjemmeside:
WWW.MUSIKTERAPIUDDANNELSE.AAU.DK

Studiets vejleder:
STUDIEVEJL-MUSIKTERAPI@HUM.AAU.DK
A AU ’ s c e n t r a l e s t u d i e v e j l e d n i n g :
STUDIEVEJLEDNING@AAU.DK
9940 9440
Sådan søger du optagelse :
WWW.AAU.DK/UDDANNELSER/
OPTAGELSE/BACHELOR/
SÅDAN-SOEGER-DU

EN ALSIDIG OG FLERSPORET UDDANNELSE
På bacheloruddannelsen i Musikterapi er undervisningen delt op i tre parallelle udviklingsspor med følgende indhold:
Det musikalske spor
Den musikalske træning tager udgangspunkt i dit hovedinstrument og akkompagnementsinstrument og består af undervisning i musikalsk ledelse,
akkompagnement, praktisk hørelære, stemmebrug og improvisation. Gradvist bliver du også introduceret til grundlæggende musikterapeutiske teknikker rettet mod forskellige klientgrupper.
Det terapeutiske spor
Den terapeutiske træning foregår dels gennem musikterapeutiske
metodekurser, dels gennem læreterapeutiske forløb, hvor du afprøver
klientrollen. Desuden skal du i praktik to gange, hvor du får indblik i, hvordan musik kan skabe relationer og fungere som kommunikation i behandling af mennesker.
Det teoretiske spor
Det teoretiske spor omfatter kurser og projektarbejde indenfor musikpsykologi, udviklingspsykologi, videnskabsteori og musikterapiteori. Du
skal regne med, at hovedparten af pensum er engelsksproget. Danske og
udenlandske musikterapeuter og forskere bidrager med gæsteforelæsninger og workshops.

ARBEJDSFELTER FOR BACHELORER I MUSIKTERAPI

Med en bachelor i Musikterapi er du kvalificeret til undervisnings- og
rådgivningsarbejde indenfor undervisningssektoren, fx på aftenskole- og
daghøjskoleområdet eller i offentlige eller private virksomheder, fx i forbindelse med personaletræning. Du kan f.eks. lede musik-lyttegrupper eller
tilrettelægge sammenspil, som sigter på personlig udvikling og læring for
deltagerne
ORGANISERING
Musikterapeuter er organiseret i Dansk Magisterforening og har en
landsdækkende faglig klub kaldet Dansk Musikterapeutforening, som inviterer til et årligt 2-dages landsmøde, hvor studenter-medlemmer kan møde
færdiguddannede musikterapeuter og få opdaterede informationer om arbejdsmarkedet.

MUSIKTERAPI KOMBINERER
MUSIK OG PSYKOLOGI
Da jeg første gang hørte om musikterapi, var
jeg fuldstændig sikker på, at det var det, jeg
skulle studere. Musikterapi kombinerer musik i
praksis med en psykologisk -teoretisk ballast
og er desuden et meget
menneskenært fag. Netop denne kombination
stemte rigtig godt overens med, hvordan jeg
gerne ville anvende min i nteresse for musik
såvel som for mennesker.

RIKKE
BA I MUSIKTERAPI

