UTVECKLAS MED
UPPDRAGSUTBILDNINGAR
Behöver personalen hos er höja sin kompetens? Behöver de utvecklas i sitt behandlingsarbete? Hos oss finns nu möjligheten att få kunskaper och ökade färdigheter
genom hela eller delar av vår yrkeshögskoleutbildning Behandlingspedagog. En
perfekt möjlighet att förse er verksamhet med den senaste kompetensen inom
området.
Både den privata och offentliga sektorn förändras ständigt och att uppdatera och
utveckla sin kompetens ger ny drivkraft. Här tillför våra yrkeshögskoleutbildningar
värdefull kompetens. Våra kurser utformas i nära samarbete med näringslivet, och de
uppdateras ständigt för att innehållet ska vara så aktuellt som möjligt. De kunskaper
man får med sig från en YH-utbildning kan direkt omsättas till yrkesvardagen.

VÄLJ DET SOM PASSAR BÄST

Alt 1. Hel yrkeshögskoleutbildning
Genom att köpa en hel utbildning har man en utmärkt chans att få rätt kompetens och säkra återväxten inför kommande pensionsavgångar. Efter avslutad utbildning erhålls ett examensbevis. För att ha
rätt kompetens inför framtiden har bla Folktandvården Sörmland AB köpt utbildningsplatser på vår
yrkeshögskoleutbildning Tandsköterska.

Alt 2. Del av yrkeshögskoleutbildning
Saknas enbart delar av en utbildning köper man en eller flera kurser inom en yrkeshögskoleutbildning.
Ett perfekt sätt att höja kompetensen och hänga med i yrkets utveckling. Efter avslutad kurs finns möjligheten att få ett examensbevis där YH-poängen står, precis som ordinarie yrkeshögskoleutbildning.
För att möta framtidens behov har bla HVB A.R.T köpt vissa kurser på vår yrkeshögskoleutbildning
Behandlingspedagog.

“

”På Jordnära har vi upptäckt att TUC:s utbildning motsvarar vårt behov av det vi söker hos en behandlare. Vi
är ett företag som ständigt växer och således har behov av nya behandlingspedagoger. Ett ypperligt tillfälle för
oss att möta nya behandlingspedagoger är när vi får komma och presentera oss eller ta emot praktikanter från
utbildningen. Ett lyckat samarbete.”

“

Kristina Eriksson, Jordnära Omsorg

FAKTA
Validering
Genom att validera synliggörs kompetenser och vi kan anpassa utbildningen efter
kursen på bästa sätt.

Pris
Priset varierar beroende på utbildning
och kursens längd. Kontakta oss för offert.

CSN
Studiemedel vid köp av hel eller delar av en
yrkeshögskoleutbildning är inte möjligt för
uppdragsutbildningar.

Kontakt
Carin Magg
carin.magg@tucsweden.se
070-685 33 86

Examensbevis
Efter avslutad utbildning eller kurs finns
möjligheten att erhålla ett examensbevis,
precis som vid en ordinarie yrkeshögskoleutbildning.

Ledningsgruppens roll
Det är ledningsgruppen för den ordinarie
utbildningen som även ansvarar för att
uppdragsutbildningen håller hög kvalitet.

Bunden utbildning
Utbildningen är på heltid och det är
lärarledda lektioner oftast 2-3 dagar i
veckan, resterande dagar är projekt- eller
självstudier.

