Professionsrettet
musikanvendelse
{ et efter- og videreuddannelsestilbud pa Aalborg
Universitets afdeling i Ballerup
Lars Ole Bonde lektor ved musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet. Kontakt:
lobo@hum.aau.dk
Baggrunden for dette nye uddannelsestilbud er bl.a. henvendelser fra mange interesserede med en lang eller mellemlang uddannelse og en del relevant erhvervserfaring
med musik og mennesker bag sig. De vil gerne uddanne sig til kandidat i musikterapi,
men kan ikke afse 5 år på fuld tid til det,
og slet ikke 5 år på universitetet i Aalborg
pga. familie- eller arbejdsforhold.
Samtidig er uddannelsen et tilbud om
en grundig efter-videreuddannelse til fagligt
kompetente ansøgere uden ønske om at blive kandidater i musikterapi. På den måde
føres traditionen fra Dansk Forbund for Musikterapi videre og udvikles yderligere.
Dette kan lade sig gøre i Københavnsområdet, fordi AAU for nogle år siden åbnede en afdeling i Ballerup (Lautrupvang,
Ingeniørhøjskolen), hvor AAU udbyder nogle af (eller moduler af) de videregående uddannelser, der kun findes i Aalborg.
Nedenfor beskrives mere udførligt uddannelsestilbudet Professionsrettet musikanvendelse, som er en deltagerbetalt heltidpå-deltid-uddannelse. Den påbegyndes i efterårssemestret 2011 og varer tre semestre
– fire, hvis deltagerne ønsker at gå videre
på den 2-årige kandidatuddannelse i musikterapi i Aalborg.
PROFESSIONSRETTET MUSIKANVENDELSE (PROMUSA) henvender sig til
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mennesker med en relevant bacheloruddannelse og erhvervserfaring, som ønsker at
kvalificere deres anvendelse af musik i arbejdet med særlige målgrupper, teoretisk såvel
som praktisk. PROMUSA er en buket af
udvalgte enkeltfag fra bacheloruddannelsen
i musikterapi, svarende til i alt 45 ECTS,
tilrettelagt over tre semestre på deltid (primært weekendundervisning).
Med tillæg af yderligere et enkeltfag
(“Kliniske gruppemusikterapifærdigheder”,
15 ECTS) giver PROMUSA adgang til den
2-årige fuldtidskandidatuddannelse i musikterapi på Aalborg Universitet. Her vil de to
første semestre skulle læses i Aalborg, mens
de to sidste i høj grad kan følges “hjemmefra”.

Adgangskrav
Adgang til PROMUSA forudsætter, at den
studerende har enten 1) en gennemført akademisk bacheloruddannelse inden for relevante områder; eller 2) en gennemført
relevant professionsbacheloruddannelse, 3)
en gennemført relevant mellemlang videregående uddannelse. “Relevant baggrund”
kan f.eks. være kandidatuddannelser og bacheloruddannelser inden for musikvidenskab, psykologi, kommunikation, musikpædagogik (på DPU), socialrådgivning, eller

Professionsrettet musikanvendelse

det kan være professionsbacheloruddannelsen som folkeskolelærer, fysio- eller ergoterapeut, sygeplejerske, pædagog, afspændingspædagog eller lignende. Konservatorieuddannede musikere er også velkomne,
men må regne med at skulle gennemføre
nogle diplommoduler i bl.a. videnskabsteori. Nærmere oplysninger om adgangskrav
findes på www.evu.aau.dk . Alle kvalificerede
ansøgere skal til en optagelsesprøve, som afholdes 30.5.-1.6. 2011 i Aalborg og som har
samme musikalske indhold og niveaukrav
som for bacheloruddannelse i musikterapi.
Se: http://studieguide.aau.dk/Uddannelser
/Uddannelse/musikterapi(6309).

Indhold og struktur
Uddannelsen er sammensat af seks fag fra
bacheloruddannelsen i musikterapi, svarende til 15 ECTS pr. semester, nemlig: Problembaseret læring (5 ECTS), Musikterapiteori og -forskning 1 (10 ECTS), Musikterapiteori og -forskning 2 (10 ECTS), Læreterapi: gruppeterapi 2 (5 ECTS), Improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument
og klaver (10 ECTS), Terapirettet krop og
stemme med vægt på relationskompetencer (5 ECTS). (Studieordninger og fagbe-

skrivelser for de enkelte fag kan ses på
www.mt-uddannelsen.aau.dk )
Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger og kurser på storhold, småholdsundervisning, projektskrivning med individuel vejledning, og gruppeog individuelt orienteret færdighedsundervisning på hovedinstrument.
Efter afslutning af PROMUSA har studerende, der i øvrigt opfylder bekendtgørelsens adgangskrav, mulighed for at søge
optagelse på den SU-berettigede kandidatuddannelse i musikterapi. Yderligere et enkeltfag, nemlig “Kliniske gruppemusikterapifærdigheder”, 15 ECTS, er obligatorisk for
disse ansøgere. Enkeltfaget vil blive udbudt
i semestret umiddelbart efter PROMUSA,
med samme deltagerbetaling.

Pris
Deltagerbetalingen er 15.000 kr. pr. semester (litteratur, rejse- og opholdsudgifter o.l.
er ikke inkluderet). – Man kan ikke få SU
til denne uddannelse, men studerende kan
(hvis de er berettiget her til) ansøge om
orlov og SVU, der svarer til max dagpenge. SVU-reglerne kan findes på hjemmesiden www.svu.dk

Kontaktinformation
Nærmere oplysninger om adgangskrav, indhold, pris og tilrettelæggelse på
www.evu.aau.dk (med links til www.musikterapi.aau.dk ) eller ved henvendelse til musikterapeut, Ph.D. Charlotte Lindvang på tlf. 48241126 eller pr.mail
chli@hum.aau.dk . Træffetid: tirsdage 16-18. Der afholdes informationsmøder
på Campus Ballerup, Lautrupvang 15, i januar og marts 2011. Ansøgningsfrist:
1.5. 2011. Optagelsesprøver på AAU finder sted 30.5.-1.6.2011.
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