FÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD

Hnattræn heilsa
Diplóma- og meistaranám í þróunarfræðum

Hnattræn heilsa (e. global health) er spennandi námsleið við Háskóla
Íslands. Um er ræða diplómanám (30e) eða meistaranám (120e) sem
byggir á sameiginlegum kjarna skyldunámskeiða í þróunarfræðum
við Félags- og mannvísindadeild.

Hvað er hnattræn heilsa?
Viðfangsefni á fræðasviði hnattrænnar heilsu eru margvísleg og
snerta líf og heilsu fólks um allan heim. Það sem gerist á einum stað
hefur áhrif annars staðar eins og Ebólufaraldurinn í Vestur Afríku,
Zika veiran í Mið- og Suður-Ameríku og flóttamannastraumurinn
til Evrópu eru nýleg dæmi um. Heilsa og vellíðan einstaklinga er
því flókið samspil félags- og efnahagslegra áhrifaþátta þar sem
við búum, lifum og döfnum. Hvernig við styðjum við góða heilsu,
styrkjum forvarnir og læknum sjúka verður því ekki eingöngu byggt
á læknisfræðilegum nýjungum í heilbrigðisþjónustu.

Hvers vegna að stunda nám í
hnattrænni heilsu?
Markmiðið með því að bjóða sérstaka námsleið í hnattrænni heilsu
er að kenna, ræða og dýpka með rannsóknum þverfræðilega
þekkingu á hnattrænum áhrifaþáttum á líf og heilsu einstaklinga,
hópa og þjóða. Námið á að styðja við og efla áhuga nemenda á
fræðasviðinu og virkja þá með þekkingu og færni til að sækja um
og sinna störfum á fjölbreyttum vettvangi hér á landi og erlendis. Þar
er til dæmis um að ræða störf fyrir stofnanir Sameinuðu þjóðanna,
alþjóðlegar þróunarsamvinnustofnanir auk fjölbreyttrar flóru
innlendra sem erlendra frjálsra félagasamtaka.
Námið er ætlað nemendum af mismunandi fræðasviðum. Það
sameinar þekkingu og reynslu í fræðigreinum eins og til dæmis
heilbrigðisvísindum, félagsvísindum, s.s. mannfræði, lögfræði og
hagfræði, og umhverfis- og auðlindafræði. Námið er eitt þriggja
kjörsviða í þróunarfræðum en önnur kjörsvið eru kyn og þróun og
þróunarfræði.

Hnattrænar áskoranir í brennidepli
Í náminu eru kynntar og ræddar helstu hnattrænu áskoranir sem
varða líf og heilbrigði og sem eiga rætur í vaxandi fjölbreytni
tengsla og samskipta milli einstaklinga, hópa og þjóða í
heiminum. Viðfangsefni í náminu krefjast því áhuga á fjölbreyttum
sjónarmiðum á áhrifaþáttum á líf og heilsu einstaklinga og
hópa og áhuga á stefnumörkun og siðfræðilegum álitamálum í
heilbrigðismálum og velferð þjóða.

Uppbygging og innihald náms
Í náminu fá nemendur þekkingu á grunnhugtökum, helstu
stofnunum og nálgunum í þróunarsamvinnu. Þeir fá einnig
aðferðafræðilega þjálfun og þekkingu á framkvæmd og eftirfylgd
verkefna á vettvangi hér heima og erlendis. Auk þess er fjallað um
mismunandi sjúkdómsbyrði og ójöfnuð milli hópa, landa og svæða,
og uppbyggingu og fjármögnun heilbrigðiskerfa. Nemendur fá
einnig innsýn í forgangsverkefni á sviði hnattrænnar heilsu, s.s.
heilsu mæðra, barna og ungmenna, næringu og smitsjúkdóma.
Í náminu verður lögð sérstök áhersla á lág- og millitekjulönd og
verkefni þar sett í samhengi við stöðu mála í hátekjuríkjum. Auk
skyldunámskeiða stendur nemendum til boða fjölbreytt úrval á
námskeiðum innan Háskóla Íslands og víðar.
Í samvinnu við Heilbrigðisvísindasvið verður einnig boðið upp á
kjörsvið innan lýðheilsuvísinda með áherslu á hnattræna heilsu.
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• Vettvangsaðferðir (10e)
• Valkvæð námskeið (20-50e)
• MA ritgerð á sviði hnattrænnar heilsu
(30e eða 60e)

Inntökuskilyrði er 1. einkunn í BA/BS/B.Ed námi frá Háskóla Íslands eða öðrum viðurkenndum háskólum.
Námið er kennt í staðnámi og fjarnámi.
Umsjónarkennari námsins er Geir Gunnlaugsson prófessor í hnattrænni heilsu.
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