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STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDAREXAMEN 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN STUDY AND 

CAREER GUIDANCE 

 

1 Fastställande 

Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2022-11-18 och ersätter 
tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-1547-19. 

2 Nivå 

Grundnivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 

Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §. 

3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

De nationella målen för examen återfinns i högskoleförordningens bilaga 2. 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 

Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 
högskolepoäng (hp). 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 
högskolepoäng som är relevant mot målen för studie- och 
yrkesvägledarexamen. 
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4.3 Övriga krav 

För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande kurser: 

Studie- och yrkesvägledningens grunder 15 hp 

Politik och samhälle 15 hp 

Introduktion till samhällsekonomi1 7,5 hp 

Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning 7,5 hp 

Utbildning och arbetsmarknad I 7,5 hp 

Kommunikation och undervisning 7,5 hp 

Beteendevetenskapliga grunder för karriärvägledning 5 hp 

Utbildningssystem 5 hp 

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 20 hp 

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling 7,5 hp 

Karriärutveckling och social skiktning 22,5 hp 

Arbetsliv och lärande 7,5 hp 

Vägledningsinsatser för individer i behov av särskilt stöd 7,5 hp 

Karriärteori och vägledning 7,5 hp 

Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp 

Karriärvägledningens praktik2 15 hp 

5 Övergångsregler 

Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2020-07-01 
har rätt att få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-
1547-19. 

Studenter som har påbörjat kurspaketet Överbryggande kurser för 
utbildning till Studie- och yrkesvägledare 30 hp3 före 2022-01-01 har rätt 
att få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-1547-19. 

 

1 Kan ersättas av kursen Makroekonomi och arbetsmarknad 7,5 hp 
2 Kan ersättas av kursen Studie- och yrkesvägledningens praktik 15 hp 
3 Kurspaketet Överbryggande kurser för utbildning till Studie- och yrkesvägledare 30 hp innebär 
kurserna Introduktion till studie- och yrkesvägledning 12,5 hp, Teorier, modeller och metoder för 
karriärvägledning 7,5 hp samt Samhällsvetenskap 10 hp 


