Helhetlig karriereveiledning

Høgskolen I Sørøst-Norge tilbyr i samarbeid med Attførings- og vekstbedriftene
(ASVL) studiet “Helhetlig karriereveiledning”. Studiet er på deltid og tilrettelegges
for å kunne gjennomføres I kombinasjon med arbeid.
Studiet tar sikte på å styrke, oppdatere og
profesjonalisere arbeidet med karriereveiledning,
både på individ- og systemnivå. Studiet kombinerer
teoretiske, analytiske og praktiske
tilnærmingsmåter, og bygges på en pedagogikk der
prinsippene om samarbeidslæring og
kunnskapsdeling i organisasjoner inngår.
Studiet er organisert i to emner à 15stp. Emne 1 er
en innføring i helhetlig karrerieveiledning og
emne 2 heter helhetlig karriereveiledning i praksis.

Hvem passer studie for?
Ansatte i vekst- og attføringsbransjens
medlemsbedrifter samt de som ønsker å
kvalifisere seg til stillinger innenfor
karriereveiledningsfeltet, som for eksempel
ansatte innenfor utdanning, karrieresentre,
barnevernsinstitusjoner, kriminalomsorgen, NAV og
arbeid blant flyktninger

Praktisk informasjon
Studiested: Drammen
Oppstart: Høst 2017 september
Antall semester: 2
Undervisningsspråk: Norsk
Studiepoeng: 30 (15 pr emne)
Kostnader: 27.500,- (faktureres ½ per ved
starten av hvert semester), i tillegg kommer
kr 785,- i semesteravgift pr semester.
Studiet kvalifiserer til lån fra Statens
Lånekasse
Søknadsfrist: 01.05.2017
Søknadsfrist: Er det ledige plasser etter
søknadsfristens utløp tar vi opp studenter
frem til studiestart.
Studiet kan benyttes inn i en fri bachelorgrad

Opptakskrav
Generell Studiekompetanse. Realkompetanse kan
vurderes.

Organisering
Studiet går over ett år, og gjennomføres med tre
to-dagers samlinger per semester. Resten av
studietiden er selvstudium og arbeid i grupper.
Arbeidskrav må leveres hvert semester.
I studiet inngår det en rekke
innføringsforelesninger i sentrale områder/emner
innenfor karriereveiledning. Det stilles krav om
tilstedeværelse ved minst fem av seks samlinger.
Av hensyn til integrasjon mellom teori og praksis
og studieformen, er det en fordel at deltakerne er
ansatt i en stilling der karriereveiledning inngår.

www.usn.no/karriereveiledning

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering)
fortløpende til studiet er fulltegnet. Ved
oversøking får søkerne informasjon om venteliste.

• www.usn.no/karriereveiledning
• SØKNADSFRIST: 15.mai
• Faglig kontaktperson:
Kjartan S. Kversøy Tlf: 31009353
Kjartan.s.kversoy@hbv.no

• Administrativ kontaktperson:
Mette Larsen Tlf: 93826572
mette.Larsen@hbv.no

