YRKESHÖGSKOLELEDEN
Yrkeshögskoleleden (YH-leden) riktar sig till dig som är intresserad
av att fortsätta studera på tredje stadiet. Du kan redan under din
studietid i Axxell avlägga studier vid en högskola och smidigt övergå till studier vid yrkeshögskola eller universitet. Högskolestudierna
kan omfatta 5–15 kompetenspoäng av dina valbara yrkesstudier
(kunnande som stöder det yrkesinriktade kunnande).

YH-studier, en del av min studiestig?
Du kan i antagningsskedet eller under dina
studier anmäla ditt intresse för YH-studier.
YH-leden blir en del av din karriärplan och
tillsammans med din examenshandledare
planerar ni hur dina studier kan genomföras.
YH-leden planeras oftast in i slutskedet av
dina yrkesstudier, vanligtvis under det tredje
studieåret i Axxell. Yrkeshögskolestudierna blir
en del av dina studier i Axxell och de kommer
också att finnas på ditt examensbetyg. För att
dina yrkeshögskolestudier skall kunna erkännas
måste de bedömas med vitsord. 1 studiepoäng (sp) vid en yrkeshögskola motsvarar 1,5 kompetenspoäng (kp) hos oss.

Är du redo för högskolestudier?
Har du det kunnande som behövs för att studera på
tredje stadiet?
Axxell erbjuder dig förberedande kurser
inför högskolestudierna. Kurserna är till för
dig som siktar in dig på öppna YH-leden
eller tror att högskolestudier kan bli aktuellt
i ett senare skede.
Du kan avlägga totalt 11 kp, i sin helhet
eller välja att avlägga de delar du anser
dig behöva för att fördjupa ditt kunnande.
Din examen omfattar sammanlagt 180 kp.
Högskolestudierna får inte leda till att det
totala antalet kompetenspoäng överskrids.
Därför är det viktigt att du planerar dina
studier tillsammans med din examenshandledare.
Anmäl dig till kurserna i studiebrickan i
Wilma, senast två veckor innan kursstart.
Kurserna förverkligas som nätkurser med
digitala träffar.

STUDIETEKNIK
Färdigheter i studieteknik inför högskolestudier, 1 kp
Februari – måndagar kl. 16.15-17.45
Kartlägga de egna kompetenserna och behovet av kunnande
i studieteknik. Kunna göra val som gäller den egna examen
och karriären. Möjlighet att prova på och lära sig olika typer av
studieteknik. Utforska högskolestudier och karriärmöjligheter efter
avlagd examen.
MODERSMÅL
Modersmål, svenska inför högskolestudier I – Text och
diskussion, 1 kp
April- måndagar kl. 18:00-19:30
Under kursen övar vi på att ta till oss innehållet i olika sorters
texter. Du övar dig på att formulera egna åsikter, tankar och att
diskutera samt beakta övriga deltagare i en diskussion. Fokus på
en mera formell svenska.
Modersmål, svenska inför högskolestudier II – Analysera och
reflektera, 1 kp
September - måndagar kl. 18:00-19:30
Vi skriver fackuppsats enligt de skrivregler som gäller på
yrkeshögskolenivå. Du lär dig hur du läser, analyser, reflekterar och
hänvisar till det du läst och lyssnat på.
Modersmål, svenska inför högskolestudier III – Producera,
presentera och opponera, 1 kp
November- måndagar kl. 18:00-19:30
Vi fortsätter med att skriva fackuppsats enligt de skrivregler
som gäller på yrkeshögskolenivå. Du lär dig hur du producerar,
presenterar och opponerar.

FINSKA
Finska inför högskolestudier, 2 kp
Mars - måndagar
Vi läser och diskuterar samt övar på att förstå olika facktexter och
öva på att uttrycka egna åsikter på finska. Vi fokuserar på en
mera formell finska, speciellt i skrift.
MATEMATIK
Matematik inför högskolestudier I – Statistik, 1 kp
Maj - måndagar kl. 16:15 – 17:45
På kursen får du grundfärdigheter i statistiska metoder som
hjälper dig att omfatta den statistik som förekommer i de flesta
högskolestudier.
Matematik inför högskolestudier II - Funktioner och
ekvationer, 1 kp
Oktober - måndagar kl. 16:15 – 17:45
Du lär dig fördjupande matematik, bland annat kalkyl med
ekvationer och funktioner. Du får kunskap som hjälper dig med
studierna vid en högskola, speciellt på en teknisk linje.
Matematik inför högskolestudier III, Matematisk analys, 1 kp
November - måndagar kl. 16:15 – 17:45
Du lär dig tillämpa funktioner och ekvationer vid lösande av olika
matematiska problem, till exempel extremvärdesproblem och linjär
optimering.
ENGELSKA
Engelska inför högskolestudier I - Using English Sources, 1 kp
April – måndagar kl. 16:15 – 17:45
Vi övar på att ta till oss innehållet i fackspråkliga texter och andra
medieformat. Du lär dig hur du sammanfattar, refererar och
hänvisar till det du läst och lyssnat på, och får öva att formulera
egna tankar och åsikter, samt att återge och vidareutveckla dessa i
diskussioner. Fokus på en mera formell engelska.
Engelska inför högskolestudier II - English Writing Skills, 1 kp
September - måndagar kl. 16:15 – 17:45
Du lär dig hur du skriftligt sammanfattar, refererar och hänvisar
till facklitterära texter på engelska, enligt de skrivanvisningar som
gäller på yrkeshögskolenivå. Fokus på en mera formell engelska.

En överenskommelse
Axxell har ett samarbete med yrkeshögskolan Novia, Öppna YH-leden med möjligheten
att avlägga 30 sp (ledstudier) vid yrkeshögskolan. Du följer ett uppgjort program och studerar dagtid jämsides med Novias studerande. Den öppna YH-leden vid yrkeshögskolan
är kostnadsfri för dig som studerar på andra stadiet.
Med avlagd examen från Axxell och 30 sp från yrkeshögskolan i bagaget kan du söka till
yrkeshögskolan utan att behöva delta i ett urvalsprov. De kurser du avlagt tillgodoräknas
om du antas till examensstuderande vid yrkeshögskolan.

Ansökan
Du ansöker till öppna YH-leden i en separat ansökan, mer info hittar du på yrkeshögskolans hemsida.

Praktiska arrangemang
För resor mellan hemmet och skolan kan du ansöka om skolresestöd från FPA. Om yrkeshögskolan du valt är placerad nära ett av Axxells internat kan du ansöka om en plats på
internatet. Måltidsarrangemangen varierar för de som avlägger YH-leden vid yrkeshögskolan beroende på vilken ort du studerar. För måltiderna ansöker du om måltidsersättning från Axxell.

Växla upp handledningen

