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Verden forandrer sig fra dag til dag, og 
kompetencer skal skærpes og udvikles 
konstant for at være brugbare.  Derfor er 
løbende kompetenceudvikling i form af 
efter- og videreuddannelse mere aktuelt 
end nogensinde. 

Med en efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet 
kan du sikre dig, at du er up-to-date med den nyeste viden  
på de fagområder, der har relevans for både dig selv og den  

virksomhed, du arbejder i. Og du kan opleve den personlige  
tilfredsstillelse, der ligger i at løfte sig kompetencemæssigt.

Det er muligt, selvom du har et job, der skal passes. Heltid 
på Deltid er til dig, som godt kunne tænke sig at læse dele 
af vores fuldtidsuddannelser, men som ikke har mulighed 
for at gøre det sammen med de fuldtidsstuderende. Når 
du følger en Heltid på Deltidsuddannelse, opnår du de 
samme kompetencer, som på fuldtidsuddannelsen, og 
adgangskrav og eksamener er de samme. Men der er afsat 
længere tid til uddannelsen, og undervisningen foregår på 
andre tidspunkter end på fuldtidsuddannelserne.

FÅ  E T  FA G L I G T 
L Ø F T  V E D  S I D E N 
A F  A R B E J D E T

E KS E M P L E R  
PÅ  H E LT I D  PÅ  
D E LT I D S -
U D DA N N E L S E R
K A N  VÆ R E:
Grundlæggende indspilnings- og 
lydstudieteknik
Dette modul er for fagpersoner, der interesserer sig for lyd-
produktion på et praktisk og teoretisk niveau. Kurset giver 
en indføring i de teorier og analysemetoder, der knytter sig 
til receptions- og formidlingsmæssige aspekter ved musik 
og lydproduktion; plus en praktisk indføring i optageteknik-
ker, effektbehandling og digitale kompositionsteknikker.

Gennem kurset udvikler du dine kompetencer  
inden for følgende områder:
• Tilrettelæggelse og gennemførelse af lydproduktioner

• Digital komposition og lydbehandling

• Musikproduktionsteori

• Analyse af lydproduktioner

Introduktion til dyreassisteret 
pædagogik, terapi og rehabilitering 
Dette modul henvender sig f.eks. til sygeplejersker, læger, 
dyrlæger, lærere, pædagoger og ergo- og fysioterapeuter, 
der er interesseret i dyrs psykosociale potentialer i pæda-
gogiske og sundhedsfremmende kontekster. Med modulet 
får du et overblik over forskellige typer inddragelse af dyr, 
forskellige målgrupper og forskellige teoretiske forslag til 
forståelse af dyrs psykosociale potentialer for menneskers 
læring og sundhed. Du får bedre forudsætninger for at arbejde 
med og præge udviklingen af dyreassisterede interventioner  
i Danmark på et forskningsbaseret grundlag.

Du vil opnå kompetencer til:
• at kunne vurdere indsatser, hvor dyr indgår,  

på kvalificeret grundlag

• at begrebsdefinere forskellige menneske-dyr-indsatser

• et forskningsbaseret fundament, som kan udbygges 
med flere moduler eller videre uddannelse

Introduktion til psykologisk  
rehabilitering
Dette modul henvender sig til fysioterapeuter, ergotera- 
peuter, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og 
læger m.m., der er interesseret i den psykologiske  
dimension af rehabiliteringen.

Modulet tilbyder dig et overblik over feltet ’rehabiliterings- 
psykologi’ og introducerer centrale begreber, metoder, 
 forskningsresultater og teorier om psykologisk rehabilitering.

Gennem modulet opnår du bl.a. kompetencer til:
• at anskue rehabilitering ud fra et psykologisk perspektiv
• at se sygdom, symptomer og adfærd ud fra et 

helhedsorienteret perspektiv
• at forholde dig videnbaseret og kritisk reflekteret til 

diagnoser og diagnoseforståelser af mennesker

Musik, psykologi og sundhed
Dette efter- og videreuddannelsesforløb inden for musik- 
terapi henvender sig til fagpersoner med en sundhedsfaglig,  
pædagogisk eller kunstnerisk uddannelse, der ønsker at 
opkvalificere deres viden om og kompetence til anvendelse 
af musik i arbejdet med mennesker med særlige behov.
Med dette forløb kan du tilegne dig teoretisk og forsknings-
baseret viden om anvendelse af musik til fysiske, psykolo-
giske, eksistentielle og sociale formål. Forløbet giver dig 
fornyet akademisk, musikalsk og kommunikativ kompe- 
tence, som du kan bruge i dit arbejde med mennesker.

Gennem uddannelsen opnår du kompetencer  
inden for følgende fagområder:
• musikpsykologi
• musikterapiteori og -forskning
• gruppeterapi
• improvisation
• terapirettet krop og stemme
• terapirettet samspil
• musik og identitet

Gennemførelsen af dette forløb kan evt. give dig mulighed
for at søge optagelse på den 2-årige kandidatuddannelse i
musikterapi.
 
Det er også muligt blot at følge fagene ”Musikpsykologi og  
problembaseret læring (PBL)” fra første semester af forløbet  
som et samlet enkeltmodul, hvis du ikke  ønsker at følge 
hele det 2-årige forløb i Musik, psykologi og sundhed.
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V I  H J Æ L P E R  D I G  V I D E R E 
Overvejer du Heltid på Deltid eller en anden form 

for efteruddannelse? Vi er klar til at rådgive dig om 
mulighederne og svare på spørgsmål angående 

optagelse, adgangskrav, deltagerbetaling o.lign.

A A L B O R G  U N I V E R S I T E T 
E F T E R U D D A N N E L S E

Tlf. 9940 9420 – Kl. 12 -15 
efteruddannelse@aau.dk

Læs mere på www.evu.aau.dk

K O M  G O D T  I  G A N G
Find de aktuelle udbud af heltid på deltid på: 

www.evu.aau.dk 

Studiestart
September eller februar. 

Ansøgningsfrist
Maj/juni eller november/december. 


