Akademiuddannelse
Professionel Praksis - efterår 2020

Tilbydes af FOA
Afholdes af SOSU Østjylland

Bliv klogere på sundhedsvæsenets
samfundsmæssige, organisatoriske
og kulturelle rammer og vilkår – og på
din egen rolle som sundhedsprofessionel i velfærdsarbejdet.
På modulet Professionel praksis
får du indsigt i politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkår for borgere
og medarbejdere i sundhedsvæsenet,
herunder fagprofession og –identitet.
Du lærer om:
•

•
•

•
•

Teorier og øvelser i tværfagligt og
-sektorielt samarbejde med fokus
på det forpligtende arbejdsfællesskab
Kommunikationsteorier og –øvelser
Borgerens situation i social- og
sundhedsvæsenet, herunder
begreber som syg, sund, livsformer,
levevilkår og kultur
Etiske problemstillinger i samarbejde med borgere og kolleger
Kulturforståelse, herunder ikkedansk kultur i sundhedsvæsenet.

Du får rig mulighed for at sparre med
medstuderende og undervisere om,
hvordan du bedst løser problemstillingerne fra din egen dagligdag. Du
vælger selv konkrete problemstillinger
og opgaver, som udfordrer dig i din
hverdag. På denne måde bliver teorien
omsat til praktiske eksempler.
Målgruppe
Uddannelsen er for dig, som er faglært
inden for sundhedsområdet eller det
pædagogiske område. Du har desuden
erhvervserfaring inden for den primære,
regionale eller private sektor.
Aften undervisning
Uddannelsen forgår med fysisk fremmøde på SOSU Østjylland, Høgevej
4, 8600 Silkeborg i tidsrummet
kl.16.15 - 20.00 på følgende datoer:

Pris
kr. 6.900,- eksl. bøger og undervisningsmateriale.
Til og med 2021 kan du søge midler
til at få dækket deltagergebyret hos
Omstillingsfonden.
Læs mere på www.via.dk
Tilmelding og yderligere oplysninger
Modulet udbydes af VIA og afholdes af
SOSU Østjylland. Tilmelding foregår via
linket her: Professionel praksis, FOA
Kontakt uddannelsessekretær Anne
Katrine Valeur ved SOSU Østjylland på
akv@sosuoj.dk eller tlf. 8720 6117 for
hjælp eller yderligere information.
Tilmeldingsfrist: 19/10 2020

16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12 2020
samt 4/1, 11/1 18/1 og 25/1 2021
Eksamen
8/2 2021

Forløbet er på et videregående niveau
(10 ECTS) og kan følges og afsluttes
selvstændigt. Faget indgår som et
obligatorisk modul i akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan
også indgå i en fleksibel akademiuddan¬nelse, hvor du selv sammensætter
din fagpakke.
På uddannelsen fokuserer vi på problemstillinger, som er tæt på praksis. Vi
tager udgangspunkt i de ting, som sker
på din arbejdsplads og på, hvordan
du som akademiuddannet i sundhedspraksis kan bidrage positivt til den
faglige udvikling på arbejdspladsen.

SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200 Aarhus N
www.sosuoj.dk

www.via.dk

