HögskoleVUX
För dig som gått gymnasiet men saknar behörighet
för att komma vidare till högre studier – SE HIT!
HögskoleVUX vänder sig till dig som gått gymnasiet men saknar
grundläggande eller särskild behörighet för att komma vidare till
högre studier.

Du kommer att ingå i en klass och få stöd av våra duktiga studie- och
yrkesvägledare att hitta din väg framåt.
Ett viktigt inslag i utbildningen är samarbetet med Högskolan Väst.
Det innebär att du kommer att få möjlighet att förbereda dig för
högskolestudier samt få kunskaper om högskolans olika utbildningsvägar.

Vid avklarad utbildning är du garanterad plats vid några av
programmen på Högskolan Väst.
Platsgarantin gäller exempelvis på ingenjörsprogrammen,
grundlärarprogrammet FK-3 och programmet för socialpsykiatrisk
vård. Se alla program på stromstad.se/hogskolevux

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Du kommer att göra en helt individuell planering tillsammans med våra studie- och yrkesvägledare och studera de kurser som du behöver för att få behörighet till högre
studier. Vissa kurser läser du på distans via vår utbildningsanordnare Hermods.
Du läser även en högskoleintroducerande orienteringskurs som ger högskolepoäng.
Utbildningens längd: 6-18 månader (läggs upp individuellt)

stromstad.se/vuxenutbildning

HögskoleVUX
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FÖRKUNSKAPER
Det är lämpligt att du har minst 1500 poäng godkända kurser
från gymnasieskolan. Individuell prövning tillämpas dock.

HÖGSKOLEINTRODUCERANDE KURS
•
•
•
•
•

Om högskolan och hur det är att studera där
Prova-på-föreläsningar/seminarier och workshops inom det
utbildningsområde man vill välja
Information om prognoser kring framtida arbetsmarknad
Besök av olika branscher och personer som berättar om karriärvägar
Information och hjälp att söka (högskole)utbildning

SÅ HÄR SÖKER DU UTBILDNINGEN
Du ansöker via webben hos Vuxenutbildningen:
stromstad.se/vuxenutbildning
Ansökan öppnar 1 maj
Sök senast: 30 juni

KONTAKTA STUDIE– OCH YRKESVÄGLEDARE
Du är välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen om
du vill ha mer information.
Du hittar kontaktuppgifter på stromstad.se/vuxenutbildning

MER INFORMATION OM UTBILDNINGEN
Utbildningen är CSN-berättigad
Plats: Vuxenutbildningen, Tångenvägen 2, Strömstad
Studieperioder: 30 augusti 2021 - 14 januari 2022, samt 17 januari - 3 juni 2022
Antal veckor: 20 - 40 veckor (läggs upp individuellt)
Antal poäng: 750 poäng för heltidsstudier

