AKADEMI
I SUNDHEDSPRAKSIS
AFGANGSPROJEKT 10 ECTS

AFGANGSPROJEKT I
SUNDHEDSPRAKSIS
TILMELD DIG INDEN DEN 31. AUGUST OG AFSLUT DIN AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS TIL EFTERÅRET 2020.
Når du skriver afgangsprojekt i
din akademiuddannelse i sundhedspraksis, sætter du så at sige
kronen på værket. I afslutningsprojektet drejer det sig netop om
at arbejde med alle de nye færdigheder og kompetencer, som
du har fået i løbet af de øvrige
moduler.
Det afsluttende projekt er samtidigt din mulighed for at arbejde
selvstændigt med et emne, som
er relevant og spændende for dit
konkrete arbejde ude på din arbejdsplads.

Afgangsprojektet er også en
chance for at dykke ned i emner
og problemstillinger, som du synes er spændende og relevante
at specialisere sig inden for. Alt
sammen skaber det værdi for
dig såvel som din arbejdsplads,
fordi du opnår endnu større selvstændighed, endnu bedre samarbejdsevner og endnu mere
udviklingspotentiale.
Med en afsluttet uddannelse i
sundhedspraksis er du i stand
til at varetage funktioner på specialist- og mellemlederniveau

inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske
område.
Gennem uddannelsens obligatoriske og valgfrie moduler får
du viden og metoder til at arbejde med kvalitetssikring inden for
dit felt. Uddannelsen giver dig
samtidig ny viden og forståelse
for sundhedsvæsenet og medarbejdere inden for denne sektor. Du opnår indsigt i samspillet
mellem borgere og patienter,
ligesom du får ny forståelse for,
hvordan disse forhold spiller ind
i det øvrige samfund.

OM MODULET
+ Prisen for modulet er 7500 kr.
+ Projektets omfang udgør 10 ECTS-point.
+ Undervisningen foregår d. 23. og 30. september på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ.
+ Vejledning foregår d. 7. og 21. oktober samt d. 4. og 18. november.
+ Afleveringsfrist d. 25. november med afholdelse af eksamen d. 2. december.
+ Dimension afholdes d. 4. december på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ.
+ Tilmelding senest d. 31. august på www.sosufyn.dk/akademiuddannelser.
+ Spørgsmål kan rettes til Elin Dalsgaard på elda@sosufyn.dk eller 51 70 94 83.

