
Sted & start 
Undervisningen foregår på Ilisimatusarfik campus 
Ilimmarfik.


Uddannelsesstart: 01. september 


Ansøgningsfrist: 01. marts


Information 
Du kan få mere information om uddannelsen her:


• Website: www.uni.gl 


• E-mail: mail@uni.gl


• Telefon: (+299) 38 56 00

Krav til optagelse 
Adgangskravet er en bestået 3-årig gymnasial 
uddannelse (GUX) eller tilsvarende. 


Det forventes, at ansøgere har fagene grønlandsk og 
dansk på A-niveau og har opnået minimum 
karakteren C. 


Det forventes endvidere, at ansøgere har 
gennemført faget engelsk på B- niveau med 
minimum karakteren D. 


Det anbefales, at kommende studerende har 
gennemført enten den samfundsfaglige 
studieretning eller den sundhedsfaglige 
studieretning. 


Optagelseskapacitet er ca. 20 studerende for hver 
årgang. 

Socialrådgiver
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Jobmuligheder 
Der er stor mangel på socialrådgivere i Grønland.


Du vil derfor have gode muligheder for at søge 
arbejde som socialrådgiver inden for: 


• Det offentlige - herunder selvstyret, kommunerne


• Kriminalforsorgen 


• Sygehusvæsenet


• Eller i private sociale institutioner og 
interesseorganisationer

Uddannelsens opbygning 
Det tager 3½ år at blive bachelor i socialt arbejde. 


Studiet er bygget op af moduler, og studieformen er 
en kombination af holdundervisning, gruppeøvelser, 
selvstudium, projektarbejde og en 
uddannelsespraktik.


Undervisningen foregår hovedsageligt på dansk - 
men også på grønlandsk hvis læreren er tosproget. 


Der benyttes grønlandsk, dansk og engelsk litteratur.


Praktikken ligger på 4. semester og varer 16 uger, 
hvor du kan søge om praktikophold ved sociale 
institutioner i Grønland, eller et af de andre lande i 
Norden. 


Der er endnu ikke mulighed for at videreuddanne sig 
i Grønland - men vi arbejder på at udvikle 
videreuddannelsesmuligheder. 


Ilisimatusarfik samarbejder derfor med Aalborg 
Universitet vedrørende en kandidatuddannelse i 
Socialt Arbejde.
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Introduktion til 
uddannelsen 
Har du en interesse for socialt arbejde - og vil du 
gerne være med til at gøre en forskel for borgere i 
det grønlandske samfund, som har brug for 
professionel social hjælp?


Socialrådgiveruddannelsen er en bred 
samfundsvidenskabelig uddannelse, hvor du 
uddannes inden for fire fagområder: socialt arbejde, 
samfundsfag, psykologi og jura.


Formålet med uddannelsen er at uddanne 
socialrådgivere, som er i stand til at forebygge og 
afhjælpe sociale problemer i dagens samfund.


Socialrådgiveruddannelsen er en uddannelse, hvor 
du kan blive udfordret personligt og kommer i 
kontakt med andre mennesker.


Se uddannelsesvideo på YouTube ..


