Skriftlig inlämningsuppgift för Arcadas svenskspråkiga högre YH
utbildningar
Urvalet till högre yrkeshögskolestudier i Hälsofrämjande och Sociala området vid Arcada baserar sig
på ditt resultat i denna inlämningsuppgift. Förhandslitteraturen nyttjas i frågorna i del 2. Uppgiftens
längd skall vara max tre sidor och skall laddas upp på din ansökningsblankett i PDF-format senast
den 20.4.2019 kl 15.00. Förhandslitteraturen finns publicerad på Arcadas hemsida.
Uppgiften är två-delad och båda delarna behöver vara godkända.

DEL 1: Jag som Högre YH studerande (max 20 p)
- Vilka centrala arbetslivskompetenser har du redan utvecklat?
- Vilka kompetenser för framtida arbetsliv vill du utveckla? Motivera.
- Hur ser du att en Högre yrkeshögskoleexamen kommer till nytta (tillvarata) i nuvarande eller
kommande arbete?
- Vilka är de främsta orsakerna till att du vill studera vid Arcadas Högre YH program?
Studierna genomförs i sin helhet som online studier. Vilka digitala kompetens besitter du nu och vilka
behöver du stöd i att utveckla?
En högre yrkeshögskoleutbildning motsvarar 90 studiepoäng vilket omvandlat är 2400 h arbete för
studier. Den vanligaste orsaken till att studierna förlängs är kopplat till tidsanvändning.
- På vilket sätt kommer studierna att förändra din tidsvändning? Ifall du arbetar, vilket stöd kan du
räkna med från arbetsgivaren?
- Har du tidigare erfarenheter av kortare och/eller längre fortbildning? Om du svarar ja, berätta kort
om innehållet samt hur du lyckades balansera studier, arbetsliv och privatliv.

DEL 2: Utveckling av arbetslivet (40 p)
Mastersarbetet utvecklar kompetenser för att leda och bedriva förändring och utveckling inom hälsa
och välfärd.
- Vilka områden inom din profession ser du som viktiga för utvecklingsarbete?
- Vilken typ av utvecklingsarbete skulle vara intressant att göra ? Vad skulle det innehålla? Hur skulle
du genomföra ett sådant utvecklingsarbete?
- Ser du att det finns en koppling mellan utvecklingsarbetet och den angivna förhandslitteraturen?

- Nämn för dig tre centrala teman från förhandslitteraturen, som borde beaktas i utveckling av
arbetslivet. Motivera!

