Kursnr 16293

1. januar 2014 ble Norges veterinærhøgskole og Universitetet
for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU). Visjonen for universitetet
er “Kunnskap for livet”. Med mer enn 1600 ansatte og 5000
studenter har NMBU ressurser til å skape faglig synergi, utvikle
nye tilbud og satsingsområder innen fakultetenes fagområder.
Sektorens største byggeprosjekt skal gjennomføres på Campus
Ås frem mot 2019, da universitetet vil bli samlokalisert på Ås.
Senter for etter- og videreutdanning koordinerer etter- og videreutdanningen ved NMBU. Vi tilbyr både poenggivende kurs
og korte, handlingsrettede kurs og bedriftsintern opplæring.
Tilbudene er faglig, praktisk og pedagogisk tilpasset folk i jobb.

Velkommen til NMBU

Vi tilbyr kurs i

Nevropsykologi og
psykofarmakologi
1. samling: 13. – 14. februar 2016
2. samling: 2. – 3. april 2016
5 studiepoeng

www.nmbu.no/sevu

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Institutt for produksjonsdyrmedisin
Senter for etter- og videreutdanning

Nevropsykologi og psykofarmakologi
Videreutdanningskurs (5 studiepoeng)

Kurs i nevropsykologi og psykofarmakologi inngår i en kursserie
med 6 videreutdanningskurs rettet mot adferdskonsulenter.
Kurset vil gi en forståelse for prosessene som ligger bak læring,
hukommelse og emosjoner, og grunnlaget for å benytte
medisiner i behandlingen av adferdsproblemer hos hund og
katt. Hver av de 6 modulene gir 5 studiepoeng for deltakere som
består studiekrav og eksamen.

Sertifisering som atferdskonsulent

Kurset inngår i en kursserie for atferdskonsulenter, men det er
også interessant som et frittstående kurs. Du er ikke garantert å
få plass på flere kurs i kursserien selv om du gjennomfører dette
kurset. Det er heller ingen krav om at du må gjennomføre flere
kurs selv om du deltar på dette kurset. Det vil gå flere år før hele
kursserien er gjennomført.

Tid og sted

Målgruppe

Kr 10 800,-.
I tillegg kommer lærebøker og evt. losji og reiseutgifter.

Medlemmer av Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr (NAS),
veterinærer og dyrepleiere i smådyrpraksis og alle andre
interesserte med relevant bakgrunn.

Innhold

Kurset fokuserer på bruk av medisiner, feromoner og kosttilskudd til bruk i behandlingen av atferdsproblemer hos hund og
katt, og inkluderer grunnleggende nevrovitenskap som er nyttig
for å forstå læring, hukommelse og virkning av psykofarmaka.

Undervisning

Kurset gjennomføres over to samlinger à to dager. De to
samlingene er basert på forelesninger og diskusjoner. Deltakere
som ønsker studiepoeng må bestå en kunnskapstest i forkant av
kurset og skrive en hjemmeoppgave/ hjemmeeksamen etter hver
samling. Det er obligatorisk deltakelse i all undervisning for å få
bevitnelse med studiepoeng.

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler.
De to innleveringsoppgavene evalueres med bokstavkarakter, og
gjennomsnittskarakteren vil stå på bevitnelsen. Oppgavene kan
skrives på norsk. Frist for innlevering av oppgavene er 31. mars og
1. juni 2016. De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører
kurset, vil få utstedt kursbevis.

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 er på engelsk, så deltakerne må kunne lese
engelsk faglitteratur.

Faglig ansvar

Janicke Nordgreen, DVM, PhD ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU er faglig ansvarlig for kurset.

Forelesere på kurset

Sarah Heath, BVSc DipECVBM-CA MRCVS.
Janicke Nordgreen, DVM, PhD, Veterinærhøgskolen, NMBU.
Gry Eskeland, BVM&S, MScCABC, Atferdssenter for smådyr.

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 universitets- eller høgskoleutdannelse tilsvarende minimum BSc, Cand. mag. (bachelorgrad).

1. samling:
13. – 14. februar 2016
2. samling:
2. – 3. april 2016
Begge samlingene gjennomføres på NMBU, Veterinærhøgskolen,
Campus Oslo.

Kursavgift

Påmelding

Påmelding via kursets nettside. Du finner den via vår nettside
www.nmbu.no/sevu

Påmeldingsfrist 11. januar 2016
Vi praktiserer «førstemann til mølla» ved påmelding.
Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristens utløp
belastes med en avgift på kr 6 000,-. Ved avmelding senere enn
10 virkedager før kursstart, eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til
at kurset kan gjennomføres.

Kursserien for atferdskonsulenter består av:
1. Etologi og antrozoologi
2. Læringsteori, teoretisk og anvendt
3. Veiledning og human psykologi
4. Dyrevelferd og lovgivning
5. Nevropsykologi/psykofarmakologi
6. Kliniske kasus

Vil du vite mer?

Nærmere opplysninger om den praktiske gjennomføring
av kurset fås ved:
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Senter for etter- og videreutdanning
Postboks 5003, 1432 Ås
67 23 03 00
sevu@nmbu.no
www.nmbu.no/sevu

Velkommen til NMBU

