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Visste du at
Over 1700 personer 
årlig tar videreutdanning 
ved UiA 
UiA har høsten 
2020 over 50 
videreutdanningstilbud 
innen mange fagområder
Du kan ta master i 
ledelse eller Executive 
MBA på deltid 
Regjeringen 
satser stort på 
videreutdanning gjennom 
kompteansereformen 
«lære hele livet»

Trenger du kompetansepåfyll? Ønsker 
du nye muligheter i arbeidslivet? Eller 
har du et mål om å utfordre deg selv 
ved å lære noe nytt? 

Ved Universitetet i Agder kan 
du ta videreutdanning innen en 
rekke fagområder. Vi tilbyr både 
mastergrader på deltid og kortere 
videreutdanninger. Tilbudene er 
fleksible og tilrettelagt for at du skal 
kunne kombinere studentlivet med 
arbeid  –  og fortsette å lære hele livet.

UiA presenterer hvert semester 
nye tilbud til deg som ønsker 
videreutdanning. I denne brosjyren 
viser vi en del av studiene vi tilbyr. 
Nye videreutdanninger utvikles også 
kontinuerlig  –  følg derfor med på våre 
nettsider for oppdatert informasjon: 
uia.no/videre

Vi håper du finner noe som passer 
for deg.

Hvor går veien videre?
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Økonomi, ledelse, 
administrasjon  
og juss
Masterprogram
• Executive MBA (EMBA)
• Master i ledelse

Masterprogrammene har opptak både høst og vår. 

Andre videreutdanninger med studiepoeng
• Bærekraft og lønnsomhet
• Digital markedsføring og kommunikasjon 
• Digitalisering i forbedringsarbeidet
• Endringsledelse i helsetjenesten
• Grunnleggende bedriftsøkonomi
• HR i organisasjoner 
• Innovasjon, IKT og ledelse
• Innovasjon og nye forretningsmodeller 
• Internasjonale kontrakter 
• Karriereveiledning 
• Ledelse i nettverk 
• Ledelse og organisering i 

kunnskapsorganisasjoner 
• Ledelse og styring
• Lederrollen i teori og praksis 
• Lederskap, digitalisering og endring 

Enkelte av studiene over kan innpasses i master i 
ledelse eller Executive MBA (EMBA).  
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Visste du at
Fakultet for samfunns-
vitenskap har et av Norges største 
erfaringsbaserte masterprogram, 
med nesten fire hundre aktive 
studenter
Handelshøyskolen ved 
UiA og Næringsforeningen i 
Kristiansandsregionen har utviklet 
videreutdanning innen digitalisering 
og ledelse
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Helse-, sosial- 
og idrettsfag

Videreutdanninger med studiepoeng
• Behandling av angst hos barn og ungdom 
• Cannabismisbruk: forebygging og 

behandling
• Endringsledelse i helsetjenesten
• Laboratoriebasert testing av utholdenhet
• Lindrende omsorg
• Personlig trenerutdanning
• Psykososialt arbeid med barn og unge
• Svømmeopplæring
• Svømmeteknikk
• Testing og vurdering av helserelatert form
• Veiledningspedagogikk – fokus individnivå
• Veiledningspedagogikk – fokus individ- og 

gruppenivå 1 
• Veiledningspedagogikk – fokus individ- og 

gruppenivå 2
• Velferdsteknologi
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Visste du at
UiA har landets mest 
fornøyde sykepleie- og 
vernepleierstudenter, i følge 
studentbarometeret
UiA har et toppforsknings-
senter for e-helse
UiA samarbeider tett 
med Olympiatoppen Sør
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Videreutdannig for ansatte 
i skole og barnehage

UiA bidrar i en stor satsing på desentralisert og 
regionalt utviklingsarbeid  i skoler og barnehager på 
Agder.
Ny rammeplan for barnehagen og fagfornyelsen 
i skolen er sentrale områder i kompetanse- og 
utviklingsarbeidet.

Videreutdanninger med studiepoeng
• Barn og bevegelse – friluftsliv
• Entreprenørskap og tverrfaglig undervisning
• Karriereveiledning 
• Kunst og håndverk – visuell digital kompetanse
• Mat og måltid i barnehagen
• Musikkundervisning på nettbrett
• Musikkundervisning – teknologi, 

akkompagnement og didaktikk
• Programmering i grunnskolen
• Skolebibliotek i fagfornyelsen – 

skolebibliotekkunnskap
• Svømmeopplæring og vanntilvenning utendørs
• Veiledningspedagogikk for veiledere, 

praksislærere og mentorer i skole og barnehage
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Visste du at
UiA er det eneste 
universitetet i Norge som 
tilbyr videreutdanning i 
skolebibliotekkunnskap
Hvert år kommer 2500 
ansatte i skole og barnehage 
til Sørlandsk lærerstevne på 
UiA for å få kompetansepåfyll 
– dato i 2020 er 16. oktober
I 2019 var 94 prosent av 
deltakerne ved Sørlandsk 
lærerstevne fornøyd, godt 
fornøyd eller svært fornøyd 
med stevnet
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• Kompetanse for kvalitet 
• Engelsk
• Mat og helse
• Matematikk
• Norsk
• Veilederutdanning for lærere i skole 

og barnehage

• Lærerspesialistutdanning 
• Matematikk 
• Bygg- og anlegg

• Kompetanse for fremtidens 
barnehager
• Veilederutdanning for praksislærere i 

banehagelærerutdanningen
• Veilederutdanning for lærere i skole 

og barnehage

• Yrkesfaglærerløftet
• Nasjonal rektorutdanning
• Nasjonal styrerutdanning

Utdannings-
direktoratet og 
UiA samarbeider
Vi har utviklet mange videre-
utdanningstilbud for deg som er 
ansatt i skole eller barnehage. 
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Trenger dine ansatte 
kompetanseheving? 

Samskaping av kunnskap er 
Universitetet i Agders visjon. 

Vi kan sammen utvikle kompetanse-
hevingstilbud som treffer behovet til 
din bedrift eller virksomhet. I tillegg 
har vi mange videreutdanninger som 
vi setter opp etter avtale.

Ta kontakt for mer informasjon og 
for å starte dialog med det rette 
fagmiljøet. 

Kontakt oss på videre@uia.no

Visste du at
Fakultet for teknologi og realfag tilbyr skreddersydde 
videreutdanninger innen innovasjon, anskaffelser og 
prosessorientert styring for offentlig sektor
Norsk rådmannsforum har satt kompetanseheving og 
forskning på agendaen og skal sammen med Fakultet for 
samfunnsvitenskap utvikle Kommune-Norge 3.0
Sparebanken Sør har fokus på bærekraft og digital 
forretningsforståelse når bankens bedriftsrådgiverne tar 
etterutdanning ved Handelshøyskolen ved UiA
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Vi tar forbehold om trykkfeil, endringer, godkjenninger og oppstart av studier.

Alt du trenger å vite om tilbudene 
uia.no/videre

/uiavidere
videre@uia.no  
alumni@uia.no

Kontakt oss

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25,  NO-4604 Kristiansand
T. +47 38 14 10 00    www.uia.no


