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180 + 120 sp               15 platser Vasa Ansökningstid
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Utbildningslinjen för pedagogiskt
ledarskap och utvecklingsarbete



Vad fokuserar utbildningen på?
• Att leda och utveckla människors lärande i samhället.

Var lär sig människor i samhället?
• Inom utbildningssystemet (grundskola/gymn./yrkesutbildning/högre utbildning/fria bildningen)

Men minst lika mycket:
• Inom arbets- och näringslivet
• Inom tredje sektorn (föreningar och organisationer)
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Vad jobbar
våra
studerande
med?

Inom näringslivet:

Olika arbetsuppgifter inom HRM 
(human resource management):

• HR chef
• HR assistent
• Planerare av personalfortbildning
• Kompetensutvecklingsansvarig
• Personalrekryterare
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Inom tredje
sektorn:

• Utbildningsplanerare, pedagogiskt 
sakkunnig

• Projektledare
• HR chef/assistent
• Kommunikationsansvarig
• Etc.

Inom
utbildningsväsendet:

 Bildningsdirektör i en kommun/stad.
 Tjänsteman på skol/bildningskansliet i en 

kommun
 Ledare eller sakkunnig inom ett statligt 

ämbetsverk.
 Studierådgivare, studiesekreterare, 

pedagogisk planerare eller studiechef vid ett 
universitet, en högskola, yrkesutbildning, 
medborgarinstitut eller folkhögskola.

 Studiehandledare vid gymnasium.
 Projektledare.
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Vad studerar du hos oss?

• Huvudämnesstudierna (120sp) består av pedagogik 
och ledarskap.

• 55 sp består av språkstudier och allmänna studier

• Resten (125sp) är biämnen och valfria studier



Profilera dig med hjälp av 
biämnen och valfria studier

7

• Tex. ekonomi, marknadsföring på Hanken
• Olika alternativ vid Novia (tex. företagsekonomi)
• Olika alterantiv vid Vasa universitet (tex. ledarskap eller offentlig förvaltning)
• Hela ÅA:s utbud av biämnen (tex. masskommunikation, marknadsföring, 

hälsovetenskaper, statskunskap, arbetsplatspsykologi, konstvetenskap, offentlig 
förvaltning, etc.)

• Alla finländska högskolor som ÅA har avtal med
• Universitet internationellt genom utbytesperioder
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Hos oss blir du alltså en 
expert på pedagogik
och ledarskap
 behövs överallt i 
samhället

Genom dina
biämnesstudier riktar du 
in dig på vilken
samhällsektor du vill
jobba inom
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