
HögskoleVux för  
samhällsbärande yrken
Genom den här utbildningen kan du förbereda dig för och samtidigt 
bli behörig för högskolestudier inom samhällsbärande yrken.

Bli behörig för högskolestudier och förbered 
dig samtidigt för att studera på ett högsko-
leprogram som leder till samhällsbärande 
yrken 

Till samhällsbärande yrken brukar bland andra 
polis, socionom, beteendevetare och jurist räk-
nas. Utbildningen ger dig kunskaper om vad det 
innebär att studera till dessa yrken och också 
insikter om att studera till ett samhällsbärande 
yrke är något för dig. 

Hösten 2023 kan du på Campus Dalsland läsa 
en inriktning av kursen Introduktion till högsko-
lestudier som förbereder dig för att studera på 
ett högskoleprogram som leder till något av de 
samhällsbärande yrkena. Det är Högskolan 
Väst som ansvarar för kursen. 

Kursen vänder sig till dig som har gått gymna-
siet, har som mål att studera på högskola eller 
universitet men saknar behörighet för högsko-
lestudier. Alternativt är du behörig till den utbild-
ning du vill söka men vill förbereda dig för att 
studera på högskolan. Ett speciellt fokus läggs 
i inriktningen på olika yrkeskategorier som finns 
hos polismyndigheten där polisyrket är ett. Po-
lismyndigheten kommer också att vara på plats 
och bidra med fördjupande föreläsningar. 

För dig som inte är behörig för högskolestudier 
läser du, samtidigt som kursen pågår, din be-
hörighet på den kommunala vuxenutbildningen 
i din kommun eller på Dalslands Folkhögskola. 
Om du både läst in din behörighet och nått god-
känt på kursen finns ett antal garantiplatser att 
söka på Högskolan Väst.  Garantiplats innebär 
att du är garanterad en plats på något av 
de program som högskolan valt ut. Observera 
att det finns ett begränsat antal garantiplatser 
på varje program. Till polisprogrammet finns 
inga garantiplatser eftersom det är en speciell 
antagningsprocess för att antas dit.

Kontakt och ansökan
HögskoleVux för samhällsbärande yrken star-
tar hösten 2023. Du kan redan nu kontakta din 
vuxenutbildning eller Dalslands Folkhögskola 
för att göra en indivuduell studieplan/söka till 
HögskoleVux.

Läs mer på vår hemsida  
www.campusdalsland.se/samhallsba-
rande

Utbildningen är ett samarbete mellan  
polismyndigheten i Fyrbodal, Högskolan Väst 
och Campus Dalsland.


