Opsummering af kvalitetssikringsspørgeskemaundersøgelse (SurveyXact) af
Musikterapiuddannelsen, forår 2009
Denne opsummering er set og godkendt af studienævnet, aftagerpanelet og censorformanden.
Undersøgelsen bygger på respondenter fra uddannelsens bachelordel (n=26/80 %) og kandidatdelen
(n=12/66 %). I alt 31 respondenter er identisk med en samlet svarprocent på 82 %, hvilket er højere end
tidligere og tilfredsstillende. På grund af det relative lille antal studerende må alle procentangivelser tillægges
en vis usikkerhed.
Opsummeringen ser på følgende områder: De studerendes vurdering af egen arbejdsindsats, deres udbytte
og kort om administrative forhold.
Arbejdsindsats:
De studerende er meget enige eller enige i, at semestret har krævet en stor arbejdsindsats (80 %) og været
fagligt udfordrende (93 %). Hovedvægten af arbejdsindsatsen gøres i kursusfag, workshop fag (terapitræning),
projektarbejde. I forhold til timeforbrug pr. uge angiver 42 % af de studerende et timeforbrug på 34-40 timer pr.
uge, mens 26 % angiver lidt mindre og 10 % lidt større timeforbrug. Disse tal svarer til sidste semesters
måling. 80 % af de studerende vurderer, at deres indsats lever op til studiets forventninger, og 74 % vurderer
at indsatsen lever op til egne forventninger.
Udbytte:
Opgørelsen af de studerendes udbytte af undervisningen giver fortsat et noget blandet indtryk. Praktik- og
projektdel i studiet giver meget højt udbytte. 69 % angiver at de har fået et stort udbytte af teoriundervisningen,
mens 28 % opgiver et middel udbytte. Dette er højere end i sidste semester. For projekt angiver 78 % stor
eller meget stort udbytte, mens 22 % angiver middel udbytte. Praksisundervisningen angives som udbytterig af
93 % af de studerende.
Endelig er 96 % enige eller meget enige i, at dette semester er væsentligt for deres udannelsesprofil.
Disse besvarelser viser en positiv tendens i de studerendes vurdering af studiet som helhed. Dette er meget
positivt og antyder at den løbende indsats, for at forbedre uddannelsen, fungerer.
Kommende ændringer for efteråret er, at studieordningen for kandidatdelen skal revideres, foruden at
fagbeskrivelser også skal opdateres. Dette sker i efteråret 2009, primo 2010.
Administrative forhold:
Dette omhandler informationsniveau, skema- og eksamensplanlægning, fysiske rammer mv.
De studerendes vurdering af informationsniveauet, viser at det for 70 - 80 % af de studerendes
vedkommende, fungerer dette tilfredsstillende. Det er oplysninger om aktiviteter, placering af undervisning,
eksaminer mv.
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