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Utbildningens innehåll
I utbildningen studeras områdena arbetsliv och
arbetsmarknad samt utbildningsväsende och
utbildningspolitik. Vidare läses kurser inom psykologi,
sociologi och pedagogik. Kommunikation, karriärutveckling
och vägledning samt handledd professionspraktik utgör en
viktig del i utbildningen.

Undervisningsformer
Utbildningen ges på helfart på campus och på distans.
Campusstudier innebär att all undervisning sker på
institutionen. En del av studierna genomförs i basgrupp.
Distansstudier innebär att obligatorisk undervisning sker på
institutionen ungefär en vecka/månad, under hela
utbildningstiden. Övrig tid genomförs distansstudierna på
hemmaplan och tillsammans med en basgrupp.
 

Arbetsmarknad
De flesta studie- och yrkesvägledare arbetar inom skolans
verksamhet men utvecklingen går mot en växande
arbetsmarknad även utanför grund- och gymnasieskolan.
Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning och SFI, universitet och
högskolor, utbildnings-, bemannings-, rehabiliterings-, stöd
och matchning- och karriärcoachningsföretag är exempel på
arbetsgivare som efterfrågar studie- och yrkesvägledarens
kompetens.

Examen och vidarestudier
Studie- och yrkesvägledarutbildningen leder fram till en
Yrkesexamen, omfattande 180 högskolepoäng. Examen ger
bland annat behörighet till Masterprogrammet i pedagogik
på Institutionen för pedagogik och didaktik.
 

Behörighet
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet
Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
(Områdesbehörighet 6 eller A6 med undantag för Engelska B
eller Engelska 6).

Kontakt
Programansvarig
Marie Andersson
Tfn: 08 1207 6356
E-post: marie.andersson@edu.su.se
 

Studievägledare
Eva Ahlzén
Tfn: 08 16 31 45
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
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Världen förändras i en allt snabbare takt och
kraven ökar på den enskilde individen att välja
och förhålla sig till såväl utbildning som
arbetsmarknad. Att välja karriär har blivit ett
begrepp i vår del av världen och kräver för
individen att dels utveckla en god
självkännedom, dels känna till och kunna
orientera sig bland olika alternativ inom
utbildning och arbetsliv. Kunskapen om detta är
utgångspunkten för studie- och
yrkesvägledarprogrammet.

"Jag skulle rekommendera den här utbildningen till
någon som har ett intresse för samhällsvetenskap, och att
ta del av människors perspektiv och livshistoria och hur
människors intressen och värderingar formas. Jag skulle
rekommendera den till någon som vill gå en akademisk
utbildning med mycket att läsa och skriva, men också få
möjlighet till praktik" (Anna-Karin, student)


