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Adgangskrav

Uddannelsen er en fuldtidsuddan-

nelse, som retter sig mod profes-

sionsbachelorer i ergoterapi samt 

ergoterapeuter uddannet før 2001. 

Sidstnævnte vil SDU tilbyde et gratis, 

online-toningsforløb, der kan tages 

fleksibelt op til studiestart, og som vil 

være adgangsgivende.

Læs mere om adgangskrav på sdu.dk  

eller scan koden   

Uddannelsesspor

Uddannelsen er inddelt i tre spor:

 Det samfundsvidenskabelige spor

 Det fagvidenskabelige spor 

 Det forskningsmetodologiske spor

Læs mere om Kandidatuddannelsen i 

ergoterapi på Syddansk Universitet i 

Odense på sdu.dk eller scan koden

Er du ergoterapeut? Savner du ny 

praksisnær viden og kompetencer 

inden for det ergoterapeutiske og 

aktivitetsvidenskabelige felt? Vil du 

have en stærk akademisk profil inden 

for videnskabelige metoder? Og vil 

du udvikle ergoterapeutisk teori og 

praksis? Så er kandidatuddannelsen i 

ergoterapi en relevant karrieremulig-

hed for dig.

På kandidatuddannelsen i ergoterapi 

kan du studere den nyeste viden om 

sundheds-, hverdags- og velfærds-

teknologiske muligheder indenfor 

fremtidens ergoterapi.

Kandidatuddannelsen kombinerer 

dette med en stærk akademisk profil 

indenfor videnskabelige metoder. 

Samtidig opnår du konkret viden, nye 

færdigheder og kompetencer, som du 

kan bruge til at kvalitetsudvikle, lede 

projekter, evidensbasere og udvikle 

den ergoterapeutiske praksis.

Cand. scient.  i ergoterapi
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Dine medlemsfordele 

Ergoterapeutforeningens  

medlemstilbud for kandidat og 

ph.d.-studerende

 Faglige netværk og selskaber

 Karrieresparring

 Hjælp ved løn og ansættelse  

(Etf har overenskomst for  

kandidatuddannede)

 Udpegning til nationale  

kvalitetsprojekter

 Ansøge om midler fra Studie- 

rejsefonden, Forskningsfonden  

og Praksispuljen

 Medlemsrabat på studiebøger

 Nedsat kontingent for  

studerende på SU

Ergoterapeutforeningens  

medlemstilbud for  

bachelorstuderende

 Faglige selskaber og netværk

 Etf’s Bachelorpris

 Hjælp til bacheloropgaven

 Medlemsrabat på studiebøger

 Gratis praktikforsikring

 Mulighed for at ansøge om midler 

fra studierejsefonden

 Nedsat kontingent

Oversigt over de forskellige uddannelsesniveauer  

i det  videregående uddannelsessystem  

for ergoterapeuter

Professionsbachelor i ergoterapi

3½ år – 210 ECTS

Kandidatuddannelse i ergoterapi

2 år - 120 ECTS

Ph.d.

3 år - 180 ECTS
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For yderligere information:

Ergoterapeutforeningen

Nørre Voldgade 90

1358 København K

88 82 62 70

etf@etf.dk

etf.dk

Spørgsmål om optagelse og vejledning

optag@sdu.dk

Syddansk universitet 

Campusvej 55, 

5230 Odense M

Læs mere

sdu.dk/Uddannelse/Kandidat/Ergoterapi


