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Utbildnings- och forskningsnämnden

Behörighetskrav
Behörig att antas till Collegeåret är den som dels uppfyller villkor för grundläggande behörighet
för högskolestudier som anges i högskoleförordningen samt särskild behörighet Ma A. Dispens
från denna behörighet kan ges under förutsättning av att det under Collegeåret för studenten är
möjligt att uppnå grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet Ma A.
Mål
Gymnasiedelen har för avsikt att fungera som ett behörighetsgivande år och läses enligt
individuella val. För gymnasiedelen av utbildningen gäller bestämmelser för den kommunala
vuxenutbildningen.
Högskolelagen, 1 kap. 8 §
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella
eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får
dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Se även lokal examensordning.
Programmets innehåll och uppläggning
Högskolekurserna ger en introduktion till högskolestudier inom didaktik, svenska/engelska,
naturvetenskap och matematik/teknik. I kurserna ingår att arbeta med olika sätt att förstå, lära sig
och att utveckla sitt vetande och kunnande inom didaktik, svenska/engelska, naturvetenskap och
matematik/teknik. Kurserna avser även att stimulera till vidare högskolestudier.
Gymnasiekurserna är valbara och möjlighet ges då att komplettera sin gymnasiebehörighet.
Det pedagogiska synsättet bygger på att allt lärande är en dynamisk process som sker i samverkan
mellan lärare och studenter. All undervisning och handledning ska utgå från att studenten tar eget
ansvar för studierna och är aktivt kunskapssökande. Olika undervisnings- och arbetsformer ska
träna studenten i ett aktivt sökande efter kunskap, kritiskt tänkande och reflektion, träning i att
uttrycka sig i tal och skrift samt i att kunna använda sig av vetenskaplig litteratur.
Den schemalagda undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer,
projektarbeten och seminarier. Delar av undervisningen sker i form av grupparbete. Obligatorisk
närvaro fordras vid vissa undervisningsmoment. Förutom den schemalagda undervisningen
tillkommer självständigt studiearbete.
Examinationen sker i form av tentamen, grupparbeten och enskilda arbeten.
Kurser
Till kurserna inom programmet har studenterna platsgaranti. Anmälan till kurser kommande
termin skall göras. Inför val av kurser erbjuds studenterna studievägledning av vid Högskolan
särskild utsedd studievägledare. Ändring i kursföljden kan göras i samråd med i programmet
aktiva studenter. Alternativt kursval kan göras i samråd med utbildningsledare under
förutsättning att målen för programmet uppfylls. Kurserna är obligatoriska och omfattar totalt 30
högskolepoäng vilka läses under ett studieår.
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År 1
Kursnamn
Didaktik A: Introduktion
till Högskolestudier

Fördjupning
G

Högskolepoäng
7,5

Huvudområde
Didaktik

Introduktion till
akademiskt skrivande i
svenska och engelska

G

7,5

Svenska språket

Introduktion till högskolestudier
med inriktning mot
naturvetenskapens grunder

G

7,5

Naturvetenskap

Introduktion till högskolestudier
med inriktning
mot matematik/teknik
med anknytning till bild
och design

G

7,5

Matematik

Valbara gymnasiekurser omfattar totalt 400 gymnasiepoäng i den kommunala
vuxenutbildningen. Inför valet av gymnasiekurser erbjuds studievägledning av kommunala
vuxenutbildningens studievägledare.
Kursbevis
För att erhålla kursbevis fordras att studenten är godkänd på samtliga kurser både på
högskoledelen och på gymnasiedelen.
Studentinflytande och utvärdering
Utbildningsråd ska knytas till utbildningsprogrammet. Utbildningsledaren ska ingå i rådet och
vara ordförande och sammankallande. Utbildningsrådets syfte är att ge studenter och företrädare
för yrkesliv/samhälle inflytande över utbildningsprogrammen.
Programstudenterna ska årligen ges möjlighet att lämna synpunkter på utbildningsprogrammet
genom en programutvärdering. Programutvärderingen ska ske genom användandet av
högskolegemensamt utvärderingsverktyg. Sammanställning av utvärderingsresultatet ska lämnas
till Utbildnings- och forskningsnämnden.
Övrigt
Garantiplatser inrättas vid de flesta av utbildningsprogrammen som ges av Högskolan i Gävle
vilket anges i särskilt kanslibeslut under vårterminen. Detta meddelas studenterna. Garantiplats
har en student på ett utbildningsprogram vid Högskolan i Gävle endast till den antagning som
sker följande läsår efter genomgånget Collegeår, om studenten har ett godkänt resultat i samtliga
kurser som ingår i Collegeåret senast vid av VHS angivet sista kompletteringsdatum och i övrigt
uppfyller särskild behörighet för aktuellt program.

3

