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Bemærk venligst, at tilmeldingsfrist er
onsdag den 16. januar 2013.

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er en praksisnær uddannelse på internationalt niveau. Du
får viden og metoder til at løse en række opgaver inden for social- og sundhedssektoren som f.eks.
kvalitetssikring og udvikling.
Med udgangspunkt i en helhedsforståelse af det social- og sundhedsfaglige område får du indsigt i
samspillet mellem borgere og patienter, sundhedsmedarbejdere, sundhedsvæsenet og det øvrige
samfund. Hermed opnår du en større professionalisme i dit arbejde og dit samspil med andre
faggrupper.






Du udvikler din professionalisme i forhold til kontakt med borgere, patienter, pårørende
og andre samarbejdspartnere
Du kvalificerer dig til at arbejde udviklingsorienteret med f.eks. sundhedsfremme og
rehabilitering på tværs af fag og sektorer
Du får mulighed for at specialisere dig inden for dit eget funktionsområde
Du får redskaber til at bidrage aktivt til kvalitetssikring og fornyelse på din arbejdsplads
Med ny viden og værktøjer til dokumentation og evaluering bliver du i stand til at sikre
bedre kvalitet i ydelserne til både borgere og medarbejdere

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er målrettet faglige medarbejdere inden for social- og
sundhedsområdet samt det pædagogiske område, der har brug for en overbygning på en tidligere
uddannelse, som f.eks. social- og sundhedsassistenter, sygeplejer, tandplejer eller anden
sundhedsfaglig uddannelse. Du kan med uddannelsen varetage funktioner på specialist- eller
mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område.

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis består af 60 ECTS, hvoraf Afgangsprojekt udgør 10 ECTS.
Du skal derfor sammenlagt tage fag svarende til 50 ECTS, hvoraf 2 fag er obligatoriske på denne
linje og de sidste fag er valgfri. (Studerende som er påbegyndt uddannelsen før 1. juli 2012, vil
kunne tage et specialeforløb i stedet for et valgfag).

AU i Sundhedspraksis

(obligatorisk fag)

Professionel praksis (10 ECTS)
Tirsdage, kl. 16.00-19.15 Ballerup
Mandage, kl. 08.30-15.15 Ballerup

15 undervisninger
9 undervisninger (lige uger)

3.800 kr.
4.400 kr.

9 undervisninger (lige uger)

4.400 kr.

Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS)
Mandage, kl. 08.30-15.15 Ballerup
Afgangsprojekt, Sundhedspraksis (10 ECTS)
Torsdage, kl. 16.00-19.15 Ballerup

6.000 kr.

Valgfag indenfor Sundhedspraksis
Tværfaglige indsatsområder (10 ECTS)
Onsdage, kl. 08.30-15.15 Ballerup
Torsdage, kl. 16.00-19.15 Ballerup

9 undervisninger (ulige uger)
15 undervisninger

4.400 kr.
3.800 kr.

Pædagogik og kommunikation (10 ECTS)
Onsdage, kl. 08.30-15.15 Hillerød
Onsdage, kl. 16.00-19.15 Ballerup

9 undervisninger (ulige uger)
15 undervisninger

4.400 kr.
3.800 kr.

Socialpædagogik og psykiatri (5 ECTS)
Mandage, kl. 16.00-19.15 Ballerup (februar-april)

8 undervisninger

2.500 kr.

Omsorgs- og relationsarbejde (5 ECTS)
Mandage, kl. 16.00-19.15 Ballerup (april-juni)

8 undervisninger

2.500 kr.



Der tages forbehold for ændringer

Derudover udbydes følgende uddannelser:
Fagområde: Ledelse og HR
Akademiuddannelsen i Ledelse
Akademiuddannelsen i HR
Fagområde: Merkantile uddannelser
Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling
Akademiuddannelsen i International handel og markedsføring
Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring
Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning
Diplomuddannelser
Diplom i Ledelse
Diplom i E-konceptudvikling
Se samlet holdoversigt på www.kea.dk/efteruddannelse

Tilmelding/betaling








Tilmeldingsfristen er den 16. januar 2013 på alle akademiuddannelser og en måned før opstart
på diplom i ledelse.
Tilmelding sker online på hjemmesiden www.kea.dk/efteruddannelse
Tilmeldingen er først gældende, når vi har modtaget din betaling, som sker ved indbetaling på
fremsendte faktura.
Faget starter, forudsat der er tilstrækkeligt deltagerantal.
Ca. 6 dage før kursusstart informerer vi om holdplacering, bogliste og undervisningslokale.
Se betalingsbetingelser på tilmeldingssiden på www.kea.dk/efteruddannelse.
- Bemærk, at tilmelding er bindende for hele semestret, og der skal betales fuldt kursusgebyr,
uanset deltagelse i undervisningen.
Vi tager forbehold for ændringer i kursusgebyrer og undervisningsplan.
Prisen er inklusive eksamen og eksklusive bøger og andet materiale.

Undervisningssted
KEA Center for Efteruddannelse, Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup.
Mail: efteruddannelse@kea.dk. – tlf.: 4646 0500 (i tidsrummet kl. 9.00-15.00).
Lidt om lokaliteterne:
 Smartboards i alle undervisningslokaler
 Trådløst netværk
 Hyggeligt loungeområde
 Gratis varme drikke samt automat med koldt vand
 Gratis frisk frugt
 Betalingsautomat med snack og læskedrikke
 Indtil kl. 14.00 kan man benytte sig af kantinen på CPH West
 Gratis parkering og kun 4. minutters gang fra Ballerup st.
Undervisning i Hillerød foregår i FOAs lokaler på Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød

Uddannelsesstart
På akademiuddannelserne er der opstart i uge 6 2012 (ulige uger med opstart i uge 5).

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt inden 1. undervisningsdag. Gebyrer refunderes ikke ved
udmeldelse efter opstart.

Studievejledning
For mere information om studiet kontakt Sara Ann Kristensen på sakr@kea.dk eller tlf.: 2465
0386.
For studievejledning og realkompetencevurdering kontakt studievejleder Bente Øhrstrøm på mail
vejledning-CEU@kea.dk eller tlf.: 2826 3142.
Se også links under VEJLEDNING på www.kea.dk/efteruddannelse til Uddannelsesguiden,
Diplomguiden, Fakta om videregående uddannelse m.v.

Eksamen
Eksamen foregår i juni 2013.

