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Overnatting
Aktuelle hoteller:
• Thon Hotel Ski, tlf 64 85 35 00
• Reenskaug Hotel, Drøbak, tlf 64 98 92 00
• Vestby Gjestegård og Hyttepark. Rimelig overnatting, se
http://www.vestbyhotell.no/
Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, med kort avstand til tog og
buss direkte til Ås. Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum.
Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og
Drøbak. Lokalbussen har stoppested rett ved NMBU.
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Læringsteori, teoretisk og anvendt
Videreutdanningskurs (5 studiepoeng)
Dette kurset foreleses på engelsk.
For å kunne hjelpe eiere av hund, katt og hest med problematferd, er det viktig med en grundig innføring i hvordan dyr (og
mennesker) lærer. Vi ønsker å tilby både en teoretisk og anvendt
atferdsanalytisk vinkling til temaet, og viktige temaer vil være:
habituering, sensitisering, assosiativ læring, kognitive teorier i
læring (hukommelse, theory of mind og sosial læring). Sammenhengen mellom lærings-teori og utviklingen av problematferd
(f.eks. fobier og stereotypier) vil bli tatt opp. Hvordan atferdsterapi bruker læringsteorien vil også være et viktig tema.
Mennesker har forskjellige måter å lære nye ting på, og det vil bli
lagt vekt på hvordan vi best kan bruke kunnskapen om dette for
et bedre menneske-dyr forhold.

Målgruppe
For å få plass på kurset, må du ha bestått eksamen vårt kurs i
Etologi og antrozoologi (5 studiepoeng) eller andre tilsvarende
kurs eller utdannelse. Deltar du på kurset Etologi og antrozoolog
med påmeldingsfrist 5. mars 2015, så er du kvalifisert for å delta
på dette kurset i Læringsteori.

Foreleser
På dette kurset vil du møte en topp internasjonal foreleser.
Kurset foreleses på engelsk.
Anne McBride, PhD. er ansatt ved Universitetet i Southampton
og veileder masterstudenter innen ”Companion animal behaviour counselling”. Hun har utdannelse innen psykologi og dyreatferd, og er medlem av UK Registry of Canine Behaviourists og
Association of Pet Behaviour Counsellors.

Studiekompetanse
For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om
opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike
søknader fortløpende. Søknadsskjema for vurdering av realkompetanse finner du på SEVUs nettside, www.nmbu.no/sevu. Til
venstre på siden finner du en link til «studiekompetanse».
Pensumlitteraturen i kurset er på engelsk.

Faglig ansvar
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU ved
professor Bjarne O. Braastad er faglig ansvarlig for kurset.

Læringsmål

Sertifisering som atferdskonsulent

Etter kurset skal deltakerne kunne:

Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr har en sertifiseringsordning
for atferdskonsulenter. Dette kurset dekker deler av teorikravet.
Sertifiseringsordningen administreres av NAS. Les mer om alle
kravene for å kunne bli sertifisert på deres nettsider
www.nafs.no. Legg spesielt merke til kravet om universitetseller høyskoleutdannelse tilsvarende minimum BSc, Cand mag
(bachelorgrad).

Kunnskap og forståelse
• Forklare de viktigste teorier, begreper og metoder innen
teoretisk og anvendt læringsteori
Ferdigheter
• Observere og kartlegge ulike trenerferdigheter hos klienter
• Se sammenhengen mellom læringsmetoder og utviklingen av
problematferd hos klienter
• Inneha verktøy for å utvikle program for modifisering av
atferdsproblemer
• Lede klienten til å velge treningsmetoder som er godt
teoretisk fundert
Holdninger og etikk
• Forstå betydningen av grunnleggende kunnskap i læringsteori
som basis for atferdsrådgivning og atferdsmodifikasjon.
• Forstå betydningen av å bruke læringsteori for å gjøre
læringen mest mulig effektiv
• Forstå hvordan forskjellige læringsmetoder kan påvirke dyrets
velferd
• Erverve ytterligere kunnskap i læringsteori etter kurset
• Reflektere over – og kunne endre egen praksis

Tid og sted
1. samling:
2. samling:

22. – 23. august 2015
19. – 20. september 2015

Oppstart- og avslutningstider for begge samlingene:
• Lørdag: kl. 1000 - 1900
• Søndag: kl. 0900 - 1800
Begge samlingene gjennomføres på Institutt for husdyr- og
akvakulturvitenskap, NMBU.

Kursavgift
Kr 10 000. I tillegg kommer lærebøker og evt. losji og reiseutgifter. Deltakerne må selv ha med seg mat og drikke på kurssamlingene.
Alternativt kan felles lunsj bestilles mot et tillegg på kr 500,(forutsetter at et tilstrekkelig antall ønsker dette).

Undervisning
Kurset gjennomføres med undervisning i to helgesamlinger og
med oppgaver etter hver samling. Det er obligatorisk deltakelse i
all undervisning for å få bevitnelse med studiepoeng.
Etter første samling får deltakerne en hjemmeoppgave som det
er obligatorisk å gjennomføre. Denne oppgaven er ikke en del
av eksamen, men den må være godkjent av faglærer for å kunne
levere eksamensoppgave.

Eksamen
Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. Det
er en oppgave med innleveringsfrist en tid etter andre samling.
Den evalueres med bokstavkarakter. De som ikke avlegger
eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt kursbevis.

Påmeldingsfrist er 5. juni 2015
Ved påmelding må du bekrefte om du tidligere har deltatt på
kurset Etologi og antrozoologi, eller du må beskrive hva du har
av tilsvarende utdannelse. Tilsvarende utdannelse må godkjennes av vår faglærer før du tildeles plass. For øvrig gjelder «førstemann til mølla» prinsippet ved tildeling av plasser.
Påmeldingen er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristens
utløp belastes med en avgift på kr 3 000. Ved avmelding senere
enn 10 virkedager før kursstart, eller ved manglende frammøte,
belastes full kursavgift. Vi tar forbehold om at det er tilstrekkelig
antall deltakere til at kurset kan gjennomføres.

