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BESKRIVELSE AF 6. SEMESTERS PRAKTIK FOR MUSIKTERAPISTUDERENDE 
(Dokument som anvendes ved udfærdigelse af aftale mellem Aalborg Universitet og Praktikinstitution) 

Musikterapiuddannelsen er en 5-årig kandidatuddannelse på Aalborg Universitet. For at de 
musikterapistuderende får mulighed for at opøve musikterapeutiske kompetencer som en del af deres 
uddannelse, er der på uddannelsens 6. semester indbygget et ulønnet praktikforløb, som integreres med den 
øvrige undervisning. I praktikken arbejder den studerende selvstændigt med 1-2 klienter (individuelt eller i 
tomandsgruppe) under supervision fra Aalborg Universitet. Den studerende forventes at audio- eller 
videooptage klientforløb og praktikstedets kontaktperson forventes at hjælpe med at indhente 
samtykkeerklæring hertil, senest i uge 5. Praktikforløbet indledes med en observationsperiode på 2 uger og 
efterfølges af en praktikperiode på 10 uger. 

Observationsperiode, normalt uge 3 og 4 (januar) 
Observationsperioden omfatter 9 observationsdage over 2 uger (20-30 timer pr. uge) – normalt uge 3 og 4, 
afhængigt af kalenderåret. Fredag i uge 3 inddrages til praktikforberedende undervisning på universitetet. 
 
Observationsperioden har til formål, at den studerende får et førstehåndsindtryk af praktikstedet. Gennem 
observation og gennem samtaler med institutionens medarbejdere skal den studerende udvikle forståelse for 
institutionens og klienternes egenart og på baggrund heraf forberede den efterfølgende periode, hvor 1-2 
klienter tilbydes at deltage i et musikterapiforløb. Det forventes, at den studerende efter nærmere aftale 
deltager i rapportgivning/konferencer samt relevante møder sammen med det øvrige personale. Det forventes 
endvidere, at den studerende følger institutionens praksis og retningslinjer. 
 
Selvom den studerende primært skal observere i denne periode, kan den studerende efter nærmere aftale 
indgå i institutionens hverdag. Den studerende indgår dog ikke i normeringen. 
 
 
Praktikperioden, normalt uge 5-14 
Efter observationsperioden fortsætter den studerende på institutionen i yderlige 10 uger (1 dag om ugen, 
normalt mandage i uge 5-14, med mulighed for at forlænge praktikperioden med en enkelt uge) nu med 
selvstændigt musikterapeutisk arbejde på grundlag af de i observationsperioden indhøstede erfaringer og 
kendskab til institutionens klienter/brugere.  
 
Praktikken har til formål, at den studerende får førstehåndserfaringer med musikterapiudøvelse inden for 
rammerne af det terapeutiske og/eller specialpædagogiske arbejde på praktikstedet. Under vejledning fra 
praktikstedet og supervision fra AAU skal den studerende arbejde selvstændigt med musikterapiforløb med 1-
2 udvalgte klienter. Det forventes, at den studerende efter nærmere aftale deltager i 
rapportgivning/konferencer og andre relevante møder sammen med det øvrige personale. I øvrigt forventes 
det at den studerende følger institutionens praksis og retningslinjer. 
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Musikterapeutens baggrund 
Den studerende har tidligere været i en 4-ugers observationspraktik på 2. semester og haft undervisning i 
følgende kursusmoduler på musikterapiuddannelsen:  

 Musikpsykologi 

 Problembaseret læring 

 Observation og beskrivelse af klinisk praksis, foruden egentlig praktikforberedelse 

 Musikalsk formidling 

 Læreterapi 1-3 

 Musikalsk ledelse 1-2 

 Udviklings- og neuropsykologi 

 Stemmebrug 

 Musikterapiteori- og forskning 1-2 

 Improvisation 

 Kliniske Gruppemusikterapifærdigheder 1 

 Terapirettet krop og stemme 

6. semester afsluttes med en projekteksamen (Bachelorprojekt) inden for temarammen: Musikterapiteori og -
forskning 3, hvor der gives karakterer efter 7-trins-skalaen. Herudover afsluttes med en skriftlig 
supervisionsrapport, som bedømmes bestået/ikke-bestået. I bedømmelsen af supervisionsrapporten indgår 
udtalelsen fra praktikinstitutionen. 
 
 
Oversigt over praktikforløb og deadlines 

Uge 2 Studerende sender (max) 1 sides opdatering fra terapeutisk læringsportefølje til 
gruppesupervisor  

Uge 3 Frist for returnering af underskrevet praktikaftale til praktikkoordinator 

Uge 3+4 Observationspraktik 

Uge 5 Frist for indhentning af samtykkeerklæringer 

Uge 5-14 Praktikperiode 

Uge 15 Praktikken SKAL være afsluttet senest denne uge 

Uge 18 Praktikinstitution afleverer udtalelse til praktikkoordinator. 

 Studerende afleverer supervisionsrapport til studienævnssekretær 
 


