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KURS DELKURS HT16 VT17 HT17 VT18 HT18 VT19 
Introduktion och 

sociologiska perspektiv på 

studie- och yrkesval, 15 hp 

UCG101 

Introduktion till utbildningen och 

professionen (SYV1) 

4 hp      

Sociologiska perspektiv på studie- 

och yrkesval (SYV2) 

11 hp      

Beteendevetenskapliga 

grunder, 15 hp 

 

UC090P 

Barn och ungdomars utveckling 

och lärande (SYV3) 

7.5 hp      

Samspel mellan individ och 

samhälle (SYV4) 

7.5 hp      

Karriärvägledningens teori 

och praktik, 22.5 hp 

UCG102 

Karriärvägledningens teori och 

metod I (SYV5) 

 7.5 hp     

Samhälle, politik och 

utbildning, 15 hp 

UCG103 

Politik och samhälle (SYV8)  7.5 hp     

Arbetsmarknad och 

arbetsliv, 15 hp, UCG104 

Arbetsliv och arbete i förändring 

(SY10) 

 7.5 hp     

Utbildning, 

karriärvägledning och 

arbete, 15 hp, UCG105 

Utbildning, karriärvägledning och 

arbete I (SY12) 

 7.5 hp     

Karriärvägledningens teori 

och praktik, 22.5 hp 

UCG102 

Karriärvägledningens teori och 

metod II (SYV6) 

  7.5 hp    

Handledd professionspraktik I 

(SYV7) 

  7.5 hp    

Samhälle, politik och 

utbildning, 15 hp 

UCG103 

Utbildningspolitik och 

utbildningssystem (SYV9) 

  7.5 hp    

Vetenskaplig teori och 

metod I, 7.5 hp 

UCG106 

Vetenskaplig teori och metod I 

(VTM1) 

  4.5 hp 

 

 

   

Rapport (VTM0)   3 hp    

Fördjupningsarbete, 7.5 hp 

UCG108 

Fördjupningsarbete (FA01)    7.5 hp   

Pedagogiska perspektiv på 

karriärvägledning, 15 hp 

UCG107 

Kommunikation, karriärvägledning 

och grupprocesser (SY15) 

   7.5 hp   

Handledd professionspraktik II 

(SY16) 

   7.5 hp   

Valbar kurs, 7.5 hp 

UCG110 

 

UC119F 

 

 

Programmet erbjuder: 

Perspektiv på funktionsnedsättning 

och karriärval (PFK1) / 

Vägledning i ett mångkulturellt 

samhälle (VM01) 

   7.5 hp   
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KURS DELKURS     HT18 VT19 
Utbildning, 

karriärvägledning och 

arbete, 15 hp, UCG105 

Utbildning, karriärvägledning och 

arbete II (SY13) 

    7.5 hp  

Karriärprocesser och 

vägledning i teori och 

praktik, 22.5 hp 

UCG109 

Karriärförändring, vägledning och 

coachning (SY17) 

    7.5 hp  

Handledd professionspraktik III 

(SY18) 

    7.5 hp  

Arbetsmarknad och 

arbetsliv, 15 hp 

UCG104 

Arbetsmarknadspolitik och 

ekonomi (SY11) 

    7.5 hp  

Karriärprocesser och 

vägledning i teori och 

praktik, 22.5 hp 

UCG109 

Karriärutveckling – teorier och 

kunskapstraditioner (SY19) 

     7.5 hp 

Vetenskaplig teori och 

metod II, 7.5 hp 

UCG120 

      7.5 hp 

Examensarbete, 15 hp 

UCG126 

      15 hp 
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