
A K A D E M I U D D A N N E L S E  I  S U N D H E D S P R A K S I S 

Akademimoduler til dig, 
der arbejder med mennesker 

Uddannelsen bygger på en helhedsforståelse af det socialpædagogiske- og sundhedsfaglige område - områder, der 
oplever konstante forandringer og udvikling, hvilket stiller krav til personalets omstillingsparathed og kompetencer. 
Er du allerede i gang med den spændende uddannelse, kan du her se modulerne, som vi udbyder pr. februar 2023. 

Fag Studiestart Studiesteder
Kvalitetsudvikling og dokumentation Obligatorisk Torsdag d. 23. februar Roskilde

Multikompleksitet i social- og sundhedsfaglig praksis Valgfag Tirsdag d. 28. februar Roskilde

Sammenhængende forløb Valgfag Onsdag d. 1. marts Roskilde

Afgangsprojekt Opstart  onsdag d. 1. marts Roskilde

Alle moduler udløser 10 ECTS point ved beståede eksamener. 

På kurser.zbc.dk/au-i-sundhed kan du læse alt om modulernes indhold og det er også der, du tilmelder dig.

Uddannelsens 
opbygning
Akademiuddannelsen i sundheds-
praksis består af 2 obligatoriske 
grundmoduler samt 3 valgfrie fag-
moduler, som kan tages i vilkårlig 
rækkefølge. 

Der afsluttes med et afgangs-
modul, hvor der udarbejdes et 
projekt, der tager afsæt i egen 
praksis. 

Alle moduler afsluttes med en 
mundtlig eksamen.

Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

https://kurser.zbc.dk/au-i-sundhed


Overvejer du at begynde på
AU i Sundhedspraksis? 
Du kan her tage en uddannelse, hvor du får udviklet 
nye kompetencer allerede fra det første modul, og 
med uddannelsen på CV’et, bliver du klædt på til 
bedre at kunne forstå og håndtere den omskiftelige 
hverdag, der er inden for området. 
Du får:
• Styrket dine faglige og analytiske evner, hvilket bl.a. 

får dig til at se nye perspektiver og muligheder i de 
mangeartede opgaver, der er en del af hverdagen.

• Nye kommunikationsredskaber og teorier om 
samarbejde og konfliktløsning, som hjælper dig til 
at skabe fornyelse i dit daglige arbejde med både 
borgere, pårørende, kolleger og ledere.

• Metoder til faglig refleksion over din daglige praksis, 
så du styrket kan indgå i forskellige typer af udvik-
lingsarbejde.

• Større kendskab og indblik i din arbejdspladskultur, 
og dermed også en større indsigt i fagligheden og 
din egen identitet.

Praktiske 
informationer
Undervisningen foregår i tidsrummet 16.00 - 20.00. 
Holdene oprettes, når der er minimum 12 tilmeldte pr. 
modul. Bliver det nødvendigt at sammenlægge hold, 
vil afholdelsesstedet afhænge af ansøgernes bopæl.

Der er parkering ved skolen, uanset hvilken afdeling 
uddannelsen afholdes på.

Pris og tilmelding
Prisen er kr. 6400,- pr. modul (gælder også for afgangs-
projektet).

Tilmeldingsfrist er den 1. februar 2023 
Du kan tilmelde dig direkte via dette link: 
https://zbcblanketter.youngcrm.com/signup/23955

Efter den 1. februar 2023 er det muligt at kontakte 
Susanne Birkerod på e-mail: subi@zbc.dk eller 
tlf. 4172 1197 for evt. sidste øjebliks tilmelding frem til 
studiestart.

Få tilskud via fondene
Har din arbejdsplads indgået overenskomst, vil der 
typisk være mulighed for at søge tilskud til deltager-
betaling og materialer i den aktuelle fond. Vilkårene er 
forskellige fra kompetencefond til kompetencefond.
Læs mere på: denkommunalekompetencefond.dk

Der er mulighed for at søge midler gennem den ny om-
stillingsfond, der støtter efter- og videreuddannelse på 
akademi- eller diplomniveau. Du kan søge op til 10.000 
kr. om året, og midlerne tildeles efter først til mølle 
princippet. Ring og hør nærmere hos Susanne Birkerod 
på tlf. 4172 1197

Er du 
arbejdsgiver?
Overvejer du forløbet for dit personale, 
garanterer vi, at uddannelsen giver dig 
medarbejdere, som får viden og færdig-
heder i at sikre kontinuitet og kvalitet i 
arbejdet. 

Ikke mindst får de øget deres kompeten-
cer i at kommunikere inden for sundheds-
faglige problemstillinger og samtidig være 
løsningsorienterede.

Vær med.
Verden er til at forandre.
zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

http://denkommunalekompetencefond.dk
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