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Ämne

Studie- och yrkesvägledning

7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits

Beslut

Kursplan fastställd av: Institutionsstyrelsen vid Pedagogiska institutionen
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Examen om minst 180 högskolepoäng, varav studie- och yrkesvägledning 90 högskolepoäng.
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

KVK1

Kompetensutveckling i vägledning och karriärutveckling

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen innehåller följande
* om val, beslutsfattande och informationshantering på 2000-talet
* karriärutvecklingsteorier ur konstruktivistiska och systemteoretiska perspektiv.
* vägledningsmodeller: lösningsbyggande samtal, coachning
* den professionella vägledarrollen i relation till vetenskap och verksamhet
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att
* kritiskt granska aktuella karriärutvecklingsteorier och vägledningsmodeller i relation till samhälleliga
förändringar och uppdrag
* utveckla en vägledningsverksamhet utifrån karriärutvecklingsteorier, vägledningsmodeller och
kontextuella faktorer
Undervisning

Kursens huvudsakliga uppläggning är föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar. Mellan
kurstillfällen prövar och utforskar deltagarna karriärutvecklingsteorier och vägledningsmodeller i det egna
yrkesutövandet.
För detaljerad information se kursanvisningen för kursen.
Kunskapskontroll och examination
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Kursen examineras genom:
* seminarier avseende valt fördjupningsområde ledda av kursdeltagarna
*skriftlig inlämningsuppgift avseende utvecklingsplan för en vägledningsverksamhet
karriärutvecklingsteorier och vägledningsmodeller.

utifrån

Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala med graderna (i fallande ordning) A, B,
C, D, E, Fx och F. Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
Begränsningar

Antalet tillfällen för prov för att bli godkänd är begränsat till: 5
Övrigt

När en kurs inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att
en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs av kursansvarig i samråd med studierektor och redovisas i kursanvisningen för
kursen.

Sidan 2/2

