Professionsbachelor i
Diakoni og Socialpædagogik
Diakonhøjskolen i Aarhus

Uddannelsen har stort fokus på etik & menneskesyn. Vi undervises i, at et hvilket som
helst menneske er helt unikt og har krav på
at blive behandlet som sådan. Derfor har det
også været fedt at være i udlandspraktik i
Grønland i et halvt år og møde en helt anden
kultur og blive klar over, at ”et menneske er
et menneske” uanset etnicitet og kultur.

Studiemiljøet på Diakonhøjskolen giver et
stærkt fællesskab på kryds og tværs af årgangene, fordi vi kan vælge at bo og spise
sammen. Dermed møder vi vores medstuderende på en anden måde. Man har
mulighed for at vælge det sociale til og fra,
ligesom man har lyst til og behov for.
Therese Hygum Jørgensen
studerende på diakonuddannelsen

Louise Rosenbæk Severinsen
studerende på diakonuddannelsen

Uddannelsen
Professionsbacheloruddannelsen i diakoni og socialpædagogik varer 3 1/2 år og veksler mellem teori og praktik. Uddannelsen udbydes af professionshøjskolen VIAUC med udbudssted på Diakonhøjskolen i Aarhus.
Uddannelsen består af 14 tværfaglige moduler med
særligt fokus på diakoni og socialpædagogik. I diakoni arbejdes med ”det hele menneske”. Her tages afsæt i tilværelsens
store spørgsmål om liv og død, tro og tvivl. Udgangspunktet
er menneskets fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og åndelige behov.
I socialpædagogik sættes fokus på at arbejde med
udsatte mennesker inden for specialområdet fx misbrugere,
hjemløse, psykisk syge, fysisk og psykisk handicappede, mennesker med sociale problemer og børn og unge med særlige
behov.
Professionsbacheloruddannelsen i diakoni og socialpædagogik giver viden, færdigheder og kompetencer til at
arbejde inden for hele det pædagogiske felt.

Praktik

HVAD ER EN SOCIALDIAKON?
Ordet diakon kommer fra græsk og betyder tjener, og det er i bund
og grund, hvad en diakon er: En der stiller sig selv til rådighed for
et andet menneske og ud fra et kristent-humanisktisk livs- og menneskesyn arbejder for at afhjælpe fysisk, psykisk og social nød. Som
socialdiakon bliver du uddannet til at yde social og sundhedsmæssig omsorg og til - med professionalitet, værdighed og omsorg - at
møde mennesker med problemer og kriser af forskellig karakter.
Det være sig fysiske, psykiske, sociale/relationsmæssige og/eller
religiøse/eksistentielle.

Du skal i praktik 3 gange i løbet af uddannelsen. Din første
praktik ligger på 2. semester, varer 3 måneder og er inden for
normalområdet med børn og unge. De 2 sidste praktikker er
specialpraktikker og er hver af et halvt års varighed og ligger
på henholdsvis 4. og 6. semester. Den første praktik er SU-berettiget, mens de 2 sidste praktikker er lønnede. Der er også
gode muligheder for at tage et praktikophold i udlandet.

Job og karriere
Efter uddannelsen er din fagbetegnelse diakon/socialdiakon.
Som uddannet socialdiakon er du ligestillet med pædagoger
fra den almindelige pædagoguddannelse med hensyn til arbejde i både den offentlige og private sektor. Der er gode efter- og videreuddannelsesmuligheder fx diplom-, master- og
kandidatuddannelser.

Jeg valgte bl.a. uddannelsen, fordi den har
fokus på det specialpædagogiske og en
vekselvirkning mellem teori og praktik. Jeg
synes, den giver spændende muligheder
for at specialisere sig fx inden for fattigdomsproblematikker i DK, alkoholisme, fri
heroin?, børn af misbrugere, anoreksi, social arv m.m.

Vi har lige gennemført et udfordrende
kreativt projekt om ild, vand, luft og jord for
førskolebørn, som stillede store krav til vore
samarbejdsevner. Men da vi bagefter sad
og kiggede billederne af de begejstrede
og glade børn fra dagen igennem, kunne
jeg kun være tilfreds og stolt af os selv og
projektet - det var alt sliddet værd!

Amanda Andersen
studerende på diakonuddannelsen

Poul Martin Brølling Thorø
studerende på diakonuddannelsen

Uddannelsesforløb
1. SEM 2. SEM 3. SEM 4. SEM 5. SEM 6. SEM 7. SEM

MODUL 1 (15 ECTS): Introduktion til det pædagogiske
og diakonale professionsfelt
- Diakoni og socialt arbejde (5 ECTS)
- Social pædagogik (5 ECTS)
- Kulturdidaktik (5 ECTS)

MODUL 2 (15 ECTS): SUndhed og omsorg i socialpædagogisk og diakonalt perspektiv
- Diakoni og socialt arbejde (5 ECTS)
- Social pædagogik (5 ECTS)
- Sundhed og omsorg (5 ECTS)

MODUL 3 (15 ECTS):

MODUL 4 (15 ECTS):

Kultur og dannelse
- Kulturdidaktik (10 ECTS)
- Social pædagogik (5 ECTS)

MODUL 5 (15 ECTS):

MODUL 6 (15 ECTS): Socialpædagogisk og diakonalt
arbejde. Metode og praksis ll
- Diakoni og socialt arbejde (5 ECTS)
- Social pædagogik (5 ECTS)
- Sundhed og omsorg (5 ECTS)

MODUL 7 (15 ECTS):

MODUL 8 (15 ECTS):

MODUL 9 (15 ECTS):

MODUL 10 (15 ECTS):

MODUL 11 (15 ECTS):

MODUL 12 (15 ECTS):

MODUL 13 (15 ECTS):

MODUL 14 (15 ECTS):

Børne og ungePRAKTIK: Den pædagogiske relation

SpecialPraktik: Den pædagogiske/diakonale institution

udvikling af professionsfelt
og det tværprofesionelle
- Samfud og det tværprofessionelle (10 ECTS)
- Social pædagogik (5 ECTS)

SpecialPraktik: Den pædagogiske/diakonale profession

DIakoni og profession
- Samfud og det tværprofessionelle (10 ECTS)
- Diakoni og socialt arbejde (5 ECTS)
- Social pædagogik (5 ECTS)

Socialpædagogisk og diakonalt arbejde.
Metode og praksis l
- Diakoni og socialt arbejde (5 ECTS)
- Social pædagogik (10 ECTS)

SpecialPraktik: Den pædagogiske/diakonale institution

Valgfrit uddannelseselement

SpecialPraktik: Den pædagogiske/diakonale profession

Bachelorprojekt

STUDIEMILJØ
Uddannelsen til socialdiakon foregår i et højskolemiljø. Det vil sige, at
mange af de studerende bor og spiser på skolen, og at fritiden byder på
en lang række sociale aktiviteter som revy, fester, torsdagscafé, musikaftener, sport m.m. En del af læringsrummet på Diakonhøjskolen består
i at deltage i lettere rengøring og fællesspisning. Tilbuddet om at bo på
skolens kollegium benytter de fleste studerende sig af. Skolen og dens
kollegium ligger i et naturskønt område tæt på skov og strand og med kun
15 minutter ind til Aarhus centrum.

Optagelse

Du kan søge ind på professionsbacheloruddannelsen i diakoni og socialpædagogik både gennem kvote 1 og kvote 2. Du
skal søge gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT).
Adgangskravet er en gymnasial uddannelse. Hvis
du ikke opfylder adgangsbetingelserne, men har uddannelses- eller anden praktisk erfaring, som kan sidestilles med
de generelle adgangsbetingelser, kan du søge om individuel
kompetencevurdering også kaldet realkompetencevurdering. Hvis du skal realkompetencevurderes, skal du kontakte
Diakonhøjskolen.

Ansøgningsfrist
Kvote 1: 5. juli inden kl. 12:00
Kvote 2: 15. marts inden kl. 12:00

Økonomi og SU

Uddannelsen er SU-berettiget. Derfor kan du søge om SU,
når du er optaget på studiet.

Studievejledning

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte
os. Hvad enten det drejer sig om optagelseskrav, fag, praktik,
SU eller noget helt femte, vil studievejlederen hjælpe dig.
Du kan ringe eller skrive til en studievejleder på:
ap@diakonhojskolen.dk, tfl. 8627 4122.
Professionsbacheloruddannelsen
i diakoni og socialpædagogik
Diakonhøjskolen i Aarhus
Lyseng Allé 15
8270 Højbjerg
www.diakonhojskolen.dk
www.viauc.dk/diakoni

