
”We cannot solve our 
problems with the same 
thinking we used when 

we created them”
– Albert Einstein

inspirationskurs
En orientering i att studera på högskolan/universitet 

En högskolekurs av Högskolan Väst som ges i Strömstad

Akademisk



Prova då att läsa den helt nystartade 
akademiska inspirationskursen i Strömstad! 
Kursen gör det lätt för dig att testa på 
högskolestudier utan att behöva flytta eller 
pendla långa sträckor. 

Funderar du på att läsa vidare?

15 oktober 2018*

Högskolan Västs kursutbud, läs mer på www.hv.se. 
Skriv in ”akademisk inspirationskurs” i sökfältet. 

Kursen söks på www.antagning.se 
Ansökan öppnar 2 augusti. 

1 september

Grundläggande behörighet (godkända gymnasiebetyg).
  
Kursen är studiemedelsberättigande.

Kursen hålls på plats i centrala Strömstad med 
föreläsningar, seminarier. Lokal meddelas efter anmälan. 

Kursstart:

Ansökan: 

Sista anmälningsdag:

Antagningskrav: 

Studiemedel:

Övrigt:

*Högskolan Väst kräver ett minimiantal av studenter för att kursstart ska ske.

Detta kursupplägg ska skapa bättre förut-
sättningar för dig att läsa högre studier och 
ge dig chans att prova flera olika ämnesin-
riktningar i en och samma kurs.



*Högskolan Väst kräver ett minimiantal av studenter för att kursstart ska ske.

Kursbeskrivning

Den akademiska inspirationskursen ges 
av Högskolan Väst och institutionen för 
ekonomi och IT. Det är en halvfartskurs 
som genererar 15 högskolepoäng. 

Du studerar 20 timmar i veckan under 20 
veckor, varav 10 timmar är schemalagda 
samt 10 timmars studier på egen hand.

Seminarier och föreläsningar varvas med 
inläsning i fyra olika ämnesinriktningar 
som gör att du får möjlighet att orientera 
dig inom;

• Ekonomi/IT/statsvetenskap
• Pedagogik/beteende 
• Hälsa/sjukvård 
• Teknik

Kursen har flera inslag av praktiska 
övningar där samarbete med det lokala 
näringslivet står i fokus. 

Till skillnad från andra högskolekurser har 
denna kurs en tydlig introduktionsdel med 
studievägledning kring att läsa på högsko-
lan samt en avslutande del där man kan 
få hjälp med att hitta rätt om man vill läsa 
vidare.

Kursstart 15 oktober 2018, med 
undervisning på plats i Strömstad. 

”Kursen har flera inslag 
av praktiska övningar där 
samarbete med det lokala 
näringslivet står i fokus.” 



Kontakta Strömstads kommun:
Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526 - 190 00

Välkommen med din ansökan!

Den akademiska inspirationskursen har 
tagits fram i samverkan mellan Strömstads 
kommun och Högskolan Väst inom ramen 
för Kommunakademin Väst.

Kursen ska förhoppningsvis bidra till att 
fler personer väljer att läsa vidare och 
långsiktig leda till en ökad utbildningsnivå i 
Strömstad som på sikt tillgodoser det loka-
la näringslivets behov av utbildad personal. 

Vill du veta mer? 

Strömstads gymnasium: Ola Nilsson, samordnare
ola.nilsson@stromstad.se, 0526 19510

Högskolan Väst
Kursinnehåll: leif.berndtsson@hv.se
Studievägledning: studievagledning@hv.se
www.hv.se


