
Varför studera högskolepedagogik?
För dig som undervisar på högskola ger kurserna en bra 
pedagogisk och didaktisk grund att stå på. Du får både 
teori och praktik till stöd för din undervisning och den 
handledning du ger. Som högskolelärare behöver du 
samarbeta, arbeta för en nätverkande lärarkultur och konti-
nuerligt arbeta med den egna kompetensutvecklingen.  

Målgrupp?
Lärare, forskare och annan personal vid Svenska Handels-
högskolan, Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, 
Yrkeshögskolan Novia,  Yrkeshögskolan Arcada och Åbo 
Akademi. 

Var? 
Alla kurser inom ämnesstudierna är flexibla hybridkurser 
där deltagandet sker online eller på plats i Vasa eller Åbo 
vid sidan av det egna arbetet. Grundstudierna kan du ge-
nomföra t ex vid öppna universitetet vid ÅA eller vid annat 
universitet eller högskola.

Hur? 
Undervisningsspråket vid ämnesstudierna är primärt 
engelska men handledningen och examinationen sker 
utgående från studerandes språkliga bakgrund. 

Kan jag avlägga enskilda kurser?
Om du vill bredda din kompetens för att till exempel meri-
tera dej för en befattning eller för att öka ditt pedagogiska 
kunnande så kan du avlägga enskilda kurser i ämnesstu-
dier i högskolepedagogik. 

Behörighetsgivande studier i Högskole-
pedagogik
Om du antagits till högskolepedagogiska studier så har 
du, efter att du avlagt 60 sp högskolepedagogik, peda-
gogisk behörighet för lärarbefattning. Ansökan till behö-
righetsgivande studier sker en gång per läsår, på våren. 
Studierna inbegriper 25 sp grundstudier i pedagogik och 
35 sp ämnesstudier i högskolepedagogik.

Studier som ingår i behörighetsgivande 
studier i högskolepedagogik
Grundstudier i pedagogik 25 sp. Grundstudierna består 
av studier i till exempel allmän pedagogik, vuxenpedago-
gik, av lärarinriktade grundstudier eller av studier i universi-
tets- eller högskolepedagogik.

Grundstudierna avläggs vid fakulteten för pedagogik 
och välfärdsstudier, vid Åbo Akademis Öppna Universitet 
eller vid annat universitet eller högskola (t ex på finska vid 
yrkeshögskola som examinerar yrkeslärare).

Om jag tidigare avlagt kurser i Univer-
sitets- eller Högskolepedagogik?
Högskolepedagogik-helheten ger generell pedagogisk 
behörighet för lärarbefattning i enlighet med behörig-
hetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 
(986/1998). Studierna består av 25 sp grundstudier i pe-
dagogik och 35 sp ämnesstudier i högskolepedagogik. 
Universitets och HELLA-kurser kan tillgodoräknas inom 
ramen för högskolepedagogiken.
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