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Videreutdanningstilbudet tilbys ved Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes.
Videreutdanningen vil foregå på deltid over to år. Studiet er et samarbeid med
Rogaland A-senter og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Rogaland A-senter er et av
syv nasjonale behandlings- og kompetansesenter for rusrelaterte vansker. Senteret
har et spesielt ansvar for å bidra til å utvikle og dele kompetanse på fagområdet
”Rusproblemer i familier med barn”.
Videreutdanningen er basert på Studieplan for Master i familieterapi og systemisk
praksis som tilbys fra studiested Oslo. Utdanningen bygger videre på og utdyper
hovedsider ved teori og praksiskunnskap fra grunnutdanninger innenfor ulike helse,
sosialfaglige og pedagogiske studier på bachelornivå. Videreutdanningen foregår på
deltid og studiet er nært knyttet til studentens egen praktisering.
Utdanningen har en tverrfaglig profil i den forstand at den henvender seg til et bredt
fagfelt og begrenser seg ikke til tradisjonelle faggrupper som kun arbeider med
familieterapi. Utdanningen representerer en mulighet til å etablere et bredt fagmiljø
hvor representanter med spesifikk fagkompetanse fra ulike felter, som psykiatri,
familievern, barnevern, sosialt arbeid og rusfeltet, muliggjør bygging av et bredt,
mangfoldig miljø hvor fagfolk med ulikt innsteg i feltet kan stimulere og utfylle
hverandre.
OMFANG OG ORGANISERING
Videreutdanningen går over 2 år, på 4 semestre, med 2 kursuker pr. semester.
Hver kursuke varer 4-5 ukedager. Studentene plasseres i faste grupper på 25-30
studenter. Videreutdanningen utgjør 60 studiepoeng og inneholder 5 emner. Alle
emnene er obligatoriske.
Emne 3 er en faglig fordypning hvor studentene velger en av flere mulige
fordypninger. Fordypningstemaer vil variere noe, med utgangspunkt i studentenes
interesseområder og praksis.
Når det gjelder fordypningstematikk vil Rogaland A-senter kunne tilby sin ekspertise
innenfor fagområdene systemisk psykoterapi og barn i familier med rusproblematikk.
INNHOLD
Emne 1. Grunnlagsteori (GT)
Emne 2. Faglige tilnærminger (FT)
Emne 3. Faglig Fordypning (FF)
Emne 4. Praksis og veiledning (PV) (praksis 100 + veiledning 120 timer)
Emne 5. Personlige verdier og relasjoner (PVR)
PENSUM
Utgjør 4000 sider og består både av obligatorisk og selvvalgt litteratur.

VURDERINGSFORMER
Studiet har varierte vurderingsformer. Vurderingen skjer i henhold til Høgskolens
forskrift om studier og eksamen og bygger på arbeidskrav, eksamen i de ulike
emnene samt dokumentasjon av praksis og veiledning mv.
NÆRVÆRSPLIKT
Det kreves 80% fremmøte til undervisning, praksis og veiledning.
KOSTNADER
Studieprogrammet finansieres i en kombinasjon av studieavgift fra studentene samt
støtte fra Kunnskapsdepartementet. For hvert studieår er det angitt den studieavgift
som nå gjelder. Semesteravgift for deltidsstudenter er kr 360,- pr. semester.
Studieavgift inkludert eksamensavgift pr. semester (fra høst 2012):
År 1: Kr 11.800,År 2: Kr 13.300,I tillegg kommer utgifter til litteratur, veiledning, reiser og opphold.
MÅLGRUPPER
Målgruppen er personell med helse- og sosialfaglig eller tilsvarende bakgrunn.
Aktuelle målgrupper er ansatte som arbeider med klienter, familier, enkeltindivider
eller grupper i familievern, barnevern, sosialt arbeid, psykisk helsevern, rusfeltet og
lignende.
OPPTAKSKRA V
3-årig høgskoleutdanning i helse- og sosialfag eller tilsvarende. Søkere må ha to års
praksis i hel stilling etter endt grunnutdanning. Det stilles krav om at studenten er i
aktiv og relevant praksis i studietiden.
Praksis i utdanningstiden
Studentens praksis skal være en profesjonell virksomhet der studenten over tid kan
planlegge og lede arbeid med utgangspunkt i et systemisk perspektiv. Med systemisk
perspektiv menes her arbeid som bygger på teori og metodikk som det undervises i
på studiet.
SØKNAD
Søknadsskjema til Lokalt opptak finnes på våre hjemmesider
Søknadsfrist 15. april
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