Program for studiepraktik.nu

Vil du arbejde med mennesker - og deres aktivitetsproblemer?
Som ergoterapeut er du med til at forme menneskers hverdag. Det handler om, at det enkelte menneske
trods funktionsnedsættelse skal have et godt liv med de aktiviteter de ønsker og har behov for.
At skabe kreative løsninger i samarbejde med den enkelte borger er udfordringen for enhver ergoterapeut.
Ergoterapeuter arbejder med aktivitetsproblemer der udspringer af både psykiske og fysiske
funktionsnedsættelser. Disse ses altid i samspil med det omgivende miljø.

I løbet af de 2 dage i studiepraktik på ergoterapeutuddannelsen vil du:








Få indblik i hvad ergoterapeuter beskæftiger sig med
Få et indblik i hvad undervisningen indeholder
Få et indtryk af det faglige niveau
Få en fornemmelse af studiemiljøet
Få en snak med vores studerende og studievejleder/underviser på uddannelsen
Orienteres om studiet
Orienteres om de alsidige beskæftigelsesmuligheder

I studiepraktikdagene på ergoterapeutuddannelsen får du mulighed for at få en rigtig god fornemmelse af,
hvad det vil sige at læse på en videregående uddannelse.

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen og vise dig rundt på Ergoterapeutuddannelsen.

Forløbet foregår på:
Ergoterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Borhs Allé 1
5230 Odense M

Det endelige program kan ses nedenfor.

Du vil blive taget imod ved hovedindgangen.
Ved afbud kan du kontakte studerende Kistan Faizallah
Mail: krfa03854@stud.ucl.dk
Mobil 5056 9652

Dag 1
Kl. 09.00-09.15 Velkomst i lokale B.203
Kl. 09.30-10:00 Sanseintegration i lokale B.203
Kl. 10:00-11.00 Aktiviteter i bevægelsessalen/sanserum i lokale B.218
Kl. 11.15-12.00 Oplæg om psykiatri i lokale B.203
Kl. 12.00-12.30 Frokostpause. Her får I også mulighed for at møde en studievejleder og stille alle de
spørgsmål I måtte have til studiet
Kl. 12.30-13.30 Oplæg om børn i lokale B.203
Kl. 13:45-14.30 Forflytninger i Living Lab B.105A og B.109B

Dag 2
HUSK INGEN MADPAKKE (Der er sandwich)
Kl. 08:30-09.00 Elektroniske hjælpemidler i Living lab B.105A og B.109B
Kl. 09.15-10:30 Oplæg om somatik i lokale B.208
Kl. 10:45-11:30 Oplæg om aktivitetsanalyse i lokale B.208
Kl. 11:30-12:00 Frokostpause
Kl. 12.15-13:45 Workshop i Living Lab B.105A og B.109B
Kl. 13:45-14:00 Afrunding af dagene

