Først ute med nyskapende studium
I september 2010 startet første kull med studenter på
Brobyggerstudiet ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo.
- Så vidt jeg vet, finnes det ikke noen liknende studier i hele verden.
Brobyggerstudiet kan dermed være en pilot for mange flere land enn
Norge. Det betyr også at studentene fra de første kullene kan ha
mulighet til å forme hvordan offentlig sektor skal ivareta
brukermedvirkning i fremtiden, sier studieleder Elisabeth Brodtkorb
ved Diakonhjemmet Høgskole.
Studiet gjennomføres i samarbeid med KREM og Larvik kommune.

www.diakonhjemmet.no/brobygger

Nå kan du ta

BroByggerstudiet i Larvik
For deg som vil bidra til bedre samarbeid mellom
enkeltmennesker, forvaltning og næringsliv.

Årsstudium i

BroByggermetodikk
Studiet gir 60 studiepoeng, går på deltid over 2 år og kan med
fordel kombineres med jobb. Studiet startet opp høsten 2010 i
Oslo, og vil fra høsten 2011 også tilbys i Larvik.
Søkere uten generell studiekompetanse (GSK) kan søke om å få
sin realkompetanse vurdert for opptak. Det er utarbeidet egne
realkompetansekrav til dette studiet. Søkere uten GSK som ikke
får godkjent realkompetanse, kan likevel følge kurset. De vil da
få kursbevis i stedet for vitnemål med studiepoeng.
Studiet har fokus på løsninger og synliggjøring av ressurser og
er en videreutvikling av Endringsmetodekursene til KREM.
Studentene skal bli bevisste, videreutvikle og bruke sin samlede
kompetanse til konstruktivt samarbeid med brukere, forvaltning
og næringsliv.
Studiet er tverrfaglig og ikke tilpasset ett bestemt yrke. Det gir
brobyggerkandidatene mulighet til å arbeide både i offentlig
forvaltning, privat sektor og i frivillige organisasjoner. Studiet kan
også kvalifisere tillitsvalgt- og representasjonsfunksjon eller
annen støttefunksjon på ulike nivåer.
Kadra, Primærmedisinsk verksted

Studiet er samlingsbasert, det er samling tirsdag til torsdag
totalt åtte ganger i året. Mellom samlingene arbeider
studentene individuelt og i grupper med ulike typer oppgaver

For deg som vil bidra til bedre samarbeid mellom
enkeltmennesker, forvaltning og næringsliv.
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