Krav til optagelse

Sted & start

Der er adgangsbegrænsning til
sygeplejerskeuddannelsen pga. et begrænset antal
praktikpladser. Ansøgere til
sygeplejerskeuddannelsen optages i 2 grupper:

Undervisningen foregår på Peqqissaanermik
Ilinniarfik.
Uddannelsesstart: 01. september

Sygeplejerske

Ansøgningsfrist: 01. marts
Første gruppe optages efter en motiveret ansøgning
samt gennemsnittet på den adgangsgivende
eksamen GUX: Sundhed, Sundhed og Idræt eller
Natur bestået med gennemsnit på 5 på GGS /
syvtrins skalaen eller tilsvarende med fagene:

• Grønlandsk eller dansk på A niveau - Engelsk på
B niveau
• Science på C niveau
• Matematik på C niveau
• Fysik eller Kemi på C niveau
• Biologi/eller Idræt på B niveau
Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere i denne
gruppe, end der er studiepladser til, vil der kunne
fastsættes et højere karaktergennemsnit suppleret af
individuelle samtaler som optagelseskrav.
Anden gruppe, der udgør 30 %, optages efter andre
kriterier, feks. et lavere gennemsnit på den
gymnasiale uddannelse og en motiveret ansøgning,
suppleret med anden erfaring evt. suppleret med
individuelle samtaler.
Alle ansøgere skal bestå Grundkursus i førstehjælp.
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Information
Du kan få mere information om uddannelsen her:
• Website: www.uni.gl
• E-mail: mail@uni.gl
• Telefon: (+299) 38 56 00
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Introduktion til
uddannelsen
Har du en interesse for sundhed, og vil du gerne
være med til at hjælpe borgere til at blive sunde og
raske efter sygdom?
En uddannelse til sygeplejerske giver mange
forskellige muligheder. Mange sygeplejersker
arbejder på sygehuse og sundhedscentre, hvor de
plejer patienter, uddeler medicin og planlægger hele
behandlingsforløb.
Men uddannede sygeplejersker kan også arbejde
med at informere om almen sundhed, undervisning
og mange andre ting.
Sygeplejersker har et meget alsidigt job, hvor man
både skal bruge sin faglige viden og personlige
egenskaber.

Uddannelsens opbygning

Jobmuligheder

Sygeplejestudiet er en bacheloruddannelse med en
længde på 4 år - og den veksler mellem teoretiske
og praktiske studier, hvor den praktiske / kliniske
uddannelse udgør knap en tredjedel.

Sygeplejersker uddannes til i et komplekst
sundhedsvæsen at varetage sygepleje til børn,
unge, voksne og ældre - med såvel akutte som
kroniske, somatiske og psykiatriske lidelser.

Teoretiske studier

Sygeplejerskeuddannelsen er vejen til et job, hvor
man både arbejder med mennesker og får store
faglige udfordringer.

Hovedfaget i den teoretiske del er
sygepleje. Herudover læses også fag fra sundheds-,
natur-, human- og samfundsvidenskaberne.

Undervisningen er tilrettelagt med holdundervisning,
gruppe- og projektarbejde. Det skemalagte timetal
veksler mellem 20-25 timer pr. uge, men man skal
regne med at bruge 40-45 timer ugentligt på
studierne.

Kliniske studier

Samtidig giver sygeplejerskeuddannelsen gode
muligheder for at komme til udlandet - både under
studiet og som uddannet sygeplejerske.

Uddannelsen er tilrettelagt i dialog med aftagerne i
det grønlandske sundhedsvæsen.
Gennemført uddannelse giver graden Bachelor i
sygepleje, med ret til betegnelsen sygeplejerske og
autorisation som sygeplejerske.

De kliniske studier / praktik er længerevarende
forløb, der gennemføres i sundhedssektoren i
Grønland eller Danmark. I Grønland foregår de på
Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, på kysten ved
sygehuse og sundhedscentre, og i bygder på
sygeplejestationer. Undervisningen foregår desuden
i sundhedsplejen, ved hjemmesygepleje og på
alderdomshjem. I Danmark undervises der i den
psykiatriske sygepleje. Der er herudover muligheder
for praktikstudier i de nordiske lande.
Se uddannelsesvideo på YouTube ..
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