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Studieplan 2005/2006

1SYST Deltid - Systemorientert forståelse og behandling

Studiet gir en innsikt i systemorientert forståelse og tilnærming til menneskelige problemer.
Dette gir muligheter for å endre samspill i ulike grupper. Arbeidet for å skape endring skjer
ved ulike tilnærmingsmåter. En får også se sin profesjonelle rolle i samhandling med de en
skal være til nytte for. Slik vil den enkelte få flere behandlingsverktøy i sin arbeidsstuasjon.
Tidligere studenter bekrefter dette.

Utdanningen gir 15 studiepoeng i høgskole- og universitetssystemet og er et samarbeid
mellom Kirkens familierådgivning Otta og Høgskolen i Lillehammer. Obligatorisk pensum
omfatter ca. 1000 sider litteratur.

Fagplan

Søknadsfrist: 1. juni 2005

Faglig innhold

Tema for undervisningen:

Kommunikasjons- og relasjonsteori.
Systemteoretisk grunnlagsforståelse.
Ulike teorier og retninger innen familieterapi. Metode, teknikker og etiske implikasjoner.
Samhandlingskontekster.
Samhandling ved ulik kulturtilhørighet.
Konfliktløsning og mekling.

 

Yrkesmuligheter

Utdanningen er åpen for alle som vil sette seg inn i dette fagområdet som påbygging av en
grunnutdanning. Den vil være nyttig for dem som arbeider med omsorg generelt, og de som er ansatt
innen områdene helse, sosial, personal, undervisning og kirke.

http://www.kfotta.no/systemkurs.htm
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Opptakskrav

Avsluttet høgskolestudier av minimum 3 års varighet eller tilsvarende. Studenten må stå i et
arbeidsforhold som gir mulighet til å hente eksempler og prøve ut teoriene i praksis.

 

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen går over 2 semestre med 10 dagssamlinger i alt med til sammen  teoritimer.100
Undervisningssted er Otta.

Eksamen

Studiet avsluttes med en 3 dagers hjemmeeksamen og muntlig prøve etter foreløpig sensur

Studiekostnader

Kurset koster kr. 9.500 inkl lunch. I tillegg kommer semesteravgift til Hil kr 392,50 eksamensgebyr
kr.600,- og utgift til kopiering av litteratur. 

Bindende påmelding til kontoret. Påmeldingsgebyr er kr. 1000,- settes inn på konto 2105.09.60282
innen 1. juni 2005 

Kursavgiften kan deles i to terminer a kr 4.750,- med forfall 25.08. og 15.01. Påmeldingsavgiften
trekkes fra på 1. termin 

Heltid/ deltid

Deltid

Studielengde

2 semester

Grad/ kompetanse
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Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak

Kull

2005/2006

Godkjenningsdato

14.03.2005
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Emneoversikt


