Af Lise Søgaard Lund, lektor, ph.d., ansvarlig for diplomuddannelsen

Efter- og videreuddannelsesmuligheder for
kliniske diætister på Suhr's, The Multidisciplinary
University College of Copenhagen
En diplomuddannelse kan være en oplagt uddannelsesmulighed for dig – ikke mindst hvis du ikke allerede har en
eksamen på bachelorniveau – for med en diplomuddannelse bringes du på bachelorniveau. En diplomuddannelse er
med andre ord en kompetencegivende udannelse, som du
kan optages på, såfremt du har en relevant kort eller mellemlang videregående uddannelse og to års relevant
erhvervserfaring.
En diplomuddannelse er normeret til et årsværk svarende til 60
ECTS point (European Credit Transfer System). Uddannelsen, der er
modulopbygget, kan udbydes på hel- eller deltid. På Suhr’s er
uddannelsen opbygget som deltidsstudie og foregår på hverdagsaftener i tidsrummet 16.15. – 19.45. Derfor er de fleste deltagere på

For at tænke de kliniske diætister direkte ind i en efter-og videre-

diplomuddannelsen på Suhr’s i arbejde og tager ét modul hvert hal-

uddannelses dimension i form af diplomuddannelse har Suhr’s til-

ve år, hvorved diplomuddannelsens varighed bliver 3 år. Enkelte del-

rettelagt følgende mulighed begyndende august 2008:

tagere vælger at optimere deres uddannelsesforløb og tager to

■ Videnskabsteori, etik og metode – efteråret 2008

moduler i samme halvår, hvorved de naturligvis forkorter det tids-

■ Udvikling- og forskningsbaseret klinisk praksis – foråret 2009

rum, som diplomuddannelsen tager. Andre deltagere har et arbejds-

■ Hormonelle og metaboliske reguleringsmekanismer – efteråret

liv, hvor de eksempelvis har mest tid til uddannelse i efteråret –

2009

hvorfor de hvert efterår tager et diplommodul. Der er med andre ord

■ Klinisk ernæring – foråret 2010

mulighed for at tilrettelægge uddannelsesforløbet på diplomuddan-

■ Sundhedspædagogik, vejledning og coaching – efteråret 2010

nelsen på flere måder – tilpasset din individuelle situation. Der er

■ Afgangsprojekt – foråret 2011.

således også mulighed for at tage et enkelt diplommodul.
Som det ses af ovenstående, er der tale om et diplomforløb med
En diplomuddannelse består af seks moduler svarende til 60

en varighed på 3 år, og altså dermed en diplomuddannelse tilret-

ECTS-point. Der er tale om 5 fagmoduler af hver 9 ECTS-point –

telagt med to moduler om året.

sammensat efter dit valg – dog er fagmodulet: ”Videnskabsteori,
etik og metode” obligatorisk i en ernæringsdiplomuddannelse. Det

Med i udviklingsarbejdet vedrørende dette diplomforløb er cand.

sidste modul er afgangsprojektet, som giver 15 ECTS-point.

scient. klinisk ernæring Sisse M. Hørup Larsen, stud. cand. scient. klinisk ernæring Bente Kirkeskov, cand. techn. al. Michael

Hvert modul koster 7.500 kr. Dog koster modulet, hvor der skrives

Rene Jensen, cand. scient. klinisk ernæring Tina Munk samt

afgangsprojekt 10.000. kr.

cand. mag. ph.d. Lise Søgaard Lund.

I det kommende efterår (2008) udbyder Suhr’s følgende moduler:
■ Videnskabsteori, etik og metode

Der afholdes informationsmøde vedrørende

■ Livstilssygdomme og kostvaner

diplomuddannelser torsdag den 24. april 2008 kl. 19.00.

■ Ernæring, motion og sport
■ Sundhed, kostvaner og livskvalitet

Yderligere oplysninger kan fås hos Lise Søgaard Lund,

■ Afgangsprojekter

lsl@suhrs.dk

Diætisten nr. 92 - 2008

Tema

13

