Hvem er vi?
UC SYD skaber rammen for ambitiøse studerende, der vil løfte samfundet
og gøre en forskel for andre. Vi er Sydjyllands professionshøjskole og et
samlingspunkt for landsdelen. Vi balancerer høje ambitioner med et godt
studieliv. Og innovation med viden, der virker. UC SYD er til for de studerende, for samfundet og for fremtiden.
Vores uddannelser er altid på højt niveau, udviklet ud fra den nyeste forskning
og direkte anvendelige. Vi afprøver nye læringsformer og udvikler forskning,
der kan anvendes i den virkelige verden. UC SYD er en vidensinstitution,
der kobler uddannelse og forskning med samfundets aktuelle behov.
Vi stiller høje krav til vores studerende, men giver også meget tilbage. Både
i form af høj faglighed, individuelle talentprogrammer og videreuddannelse,
der hjælper dem fremad i karrieren. Vi giver vores studerende redskaberne
til at realisere deres talent, drømme og ambitioner.

Hvad laver vi?
Vi uddanner studerende til bestemte professioner. De fire største er lærer,
pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver, men der er 13 i alt. Mange
studerende vender tilbage senere i livet for at tage videreuddannelse hos
os. Vi tilrettelægger særlige forløb for dem og de organisationer, der sender
dem af sted for at lære mere. Samtidig holder vi fingeren på pulsen ved at
møde vores dimittender, når de har fået erfaring fra deres profession og
deler deres viden med os.
Vi forsker i, hvordan hverdagen i Danmarks børnehaver, skoler og sygehuse
er, og hvordan den kan blive bedre. De hjælper også med at få det til at ske
gennem udviklingsprojekter sammen med dem.
Endelig driver vi Center for Undervisningsmidler, som formidler og producerer
materialer til regionens skoler. Centret tilbyder også kurser til skolens lærere.
I alt, hvad vi laver, er der sammenhæng mellem teori og praksis – viden
og virkelighed.

Her møder du os

Samfundsfag

Sundhed

Som flyvefærdige socialrådgivere kommer vores studerende til at hjælpe
udsatte borgere og skaffe ledige jobs. Vores administrationsbachelorer driver HR- og udviklingsprojekter i landets kommuner og regioner.

Vores studerende på sundhedsuddannelserne har kurs mod fødegange,
hospitalsstuer, laboratorier og ældrecentre. I stigende grad klæder vi dem
på til at samarbejde på tværs af professioner og anvende ny teknologi,
når de behandler, plejer, rehabiliterer eller analyserer.

Pædagogik
Fra de pædagogiske uddannelser springer vores dimittender ud i livet
som lærere og pædagoger, hvor de hjælper børn, udviklingshæmmede
og udsatte mennesker med at udvikle sig og trives.

Kommunikation
Vi uddanner lyddesignere til at skabe kreativ radio og lyd til teaterfore
stillinger eller computerspil. Uddannelsen i grafisk kommunikation sender
ambitiøse unge mennesker med spidskompetence i visuelle koncepter ud i
den danske bureaubranche. Og erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation er den lange titel på en uddannelse, hvor man lærer at kommunikere kort og kontant i en digital verden. Uddannelsen sigter mod job i
private virksomheder med internationale forbindelser.

Forskning
UC SYD bedriver forskning og udvikling med fokus på at opnå og dele ny
viden om virkeligheden på sygehusene, ældrecentrene, skolerne og dag
institutionerne for at nævne nogle af de felter, vi er aktive på. Forskningen
finder også vej ind på grund- og videreuddannelserne, så der opstår et
kredsløb mellem forskning, uddannelse og praksis.
Vi har fire forskningsprogrammer:
• Dagtilbud og skole
• Socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik
• Sundheds- og socialfaglig praksis
• Sundhedsfremme og læring

Videreuddannelse
Vores videreuddannelse tilbyder skræddersyede diplom- og akademiuddannelser og kurser i tæt dialog med virksomheder og organisationer. Deres
behov – nu og i fremtiden – er vores udgangspunkt. Indgående kendskab til
professionernes praksis og adgang til nyeste viden sikrer,
at vi holder et højt niveau.
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