400 YH-POÄNG – Falun, Uppsala, Timrå, distans

BEHANDLINGSPEDAGOG

YRKESROLL
Som behandlingspedagog jobbar du med vård
och behandling av människor med olika typer
av problem och sjukdomar. Behandlingspedagoger efterfrågas idag av kommuner, landsting,
statliga institutioner och privata aktörer.

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning läses på distans. Antal fysiska
träffar är tio. Utbildningen berättigar till studiemedel. För mer
information, vänd dig till CSN. Den studerande står själv för
t.ex. kurslitteratur, resor och boende.
190212

INFO

om utbildningen

KURSER
Beroende och missbruk������������������������������������ 20 yhp
Etik �������������������������������������������������������������� 15 yhp
Examensarbete������������������������������������������������ 30 yhp
Lärande i arbete 1������������������������������������������ 60 yhp
Lärande i arbete 2 ���������������������������������������������� 60 yhp
Lärande och arbetssätt�������������������������������������� 5 yhp
Omvårdnad och omsorg����������������������������������� 20 yhp
Organisation, rättskunskap och entreprenörskap 25 yhp
Psykiatri och neuropsykiatri������������������������������� 45 yhp
Pedagogiskt förhållningssätt ����������������������������� 30 yhp
Psykologi��������������������������������������������������������� 25 yhp
Sociologi��������������������������������������������������������� 25 yhp
Valbara kurser:
Barn och ungdom��������������������������������������������� 40 yhp
Beroendemedicin ��������������������������������������������� 40 yhp
Geriatrik ��������������������������������������������������������� 40 yhp
Integration������������������������������������������������������� 40 yhp
Intellektuell funktionsnedsättning������������������������� 40 yhp
Totalt

400 yhp

UTBILDNINGENS OMFATTNING
Utbildningen är på helfart, pågår under två år och omfattar
400 yh-poäng. Efter avslutad utbildning får du en yrkeshögskoleexamen. För mer information, besök vår hemsida ya.se.

MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET
En behandlingspedagog möter dagligen människor med olika
problem så som utsatta barn eller personer med psykiska
sjukdomar. I rollen som behandlingspedagog sätter du ihop en
individuell behandlingsplan för varje patient baserat på deras
situation. Det krävs kommunikationsförmåga för att passa som

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB
En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera det du lärt dig,
samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig
stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en
anställning.

ANSÖKAN OCH KURSSTART

behandlingspedagog.

Information om ansökan och kursstart finns på vår hemsida:
ya.se/yrkeshogskola

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Tel: 023-584 00 E-post: fragayh@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-584 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

