Riktlinjer för studievägledning vid
Högskölän i Gävle
Inledning
Syftet med ”Riktlinjer för studievägledning vid Högskolan i Gävle” är att tydliggöra
verksamhetens ansvar och funktion för presumtiva studenter, studenter och anställda på
högskolan.
Enligt Högskoleförordningen 1993: 6 kap 3§ anges att ”studenter skall ges tillgång till
studievägledning och yrkesorientering. Högskolan skall se till att den som avser att påbörja
en utbildning har tillgång till den information om utbildning som behövs.”
Studievägledningens arbete bygger på högskolans verksamhetsidé ”Högskolan i Gävle sätter
människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”. Studievägledningen
har Sveriges vägledarförenings etiska deklaration1 som grund i sitt arbete. Den ger bl a stöd i:




Att hitta information - svårt att överblicka, många alternativ
Att fatta beslut - valångest, svårt att avväga, vågar inte välja bort
Att få hjälp på vägen - avstämning, behov av samtal och stöd

De riktlinjer som här formuleras tydliggör vad som gäller för det som på Högskolan i Gävle
benämns studievägledning.

Definition
Med studievägledare menas befattningsinnehavare som formellt tilldelats studievägledande
uppgifter. Information kan inte ersätta studievägledning, även om vägledningsprocessen
innehåller inslag av information. Vägledning är inte heller detsamma som rådgivning.
Vid studievägledande samtal överförs inte personliga ställningstaganden till
studenten/blivande studenten. Alla studenter ska vägledas utifrån lika villkor och det är alltid
studentens ansvar att fatta beslut som rör det egna valet.

Mål
Studievägledningen ska:
 Ha studenten i centrum
 Stödja studenten/blivande studenten att själva ta välgrundade beslut
 Ge stöd till studenter och blivande studenter att påbörja och fullfölja studier
 Bidra till att öka genomströmningen i utbildning

1

www.vagledarforeningen.org

Organisation och ansvar
Studievägledningen är placerad vid Studentcentrum och ingår i avdelningen för
utbildningsstöd. Prioriterade ansvarsområden är:
 Allmän studievägledning, främst utbildning vid Högskolan i Gävle
 Att ha funktionsansvar för studieuppehåll och studieavbrott
 Att aktivt verka för att ökad genomströmning genom studiestödjande insatser
 Att vid behov informera om andra aktörer för presumtiva och befintliga studenter

