Personlig Tillämpning
Chatrine Antell Lektor och Camilla Källberg Byråchef
Yrkesakademin i Österbotten

Antagningen
-

Diskussion om studerandes mål med studierna
Hel eller Delexamen diskuteras

PUK Personlig Utvecklings Plan för kunnande
-

Genomgång av examensgrunderna/ Kompetensinriktning
Karriärplaneringen
Identifiering av studerandes tidigare förvärvande av kunnande
Val av examensdelar samt förvärvande av kunnande planeras i
PUK

Personlig Tillämpning
Erkännande av kunnande
-

-

Bedömning med stöd av dokument eller utredningar
Direktöverföring enligt gällande examensgrunder
Obligatoriska delarna är vi skyldiga att erkänna men
valbara examensdelarna enligt vad studerande själv
önskar. Snabba på studierna eller bredda studierna.
Bedömer om studerande har tillräckligt med kunnande
enligt examensgrunderna - Studerande kan gå direkt
upp till yrkesprov

Personlig Tillämpning
Förvärvande av kunnande:
-

-

Planeras i PUK hur förvärvandet kommer att ske.
I skolan och på UA Utbildning i Arbete. Utvärdering och
respons dokumenteras i PUK
Arbetsplatshandledaren och ansvarig lärare håller
kontinuerligt kontakt och följer upp studerandes
förvärvande av kunnande.
Test och Klar för YP Yrkesprov

Personlig Tillämpning
Påvisande av kunnande och
Bedömning
-

-

-

Studerande planerar sitt yrkesprov tillsammans med
arbetsplats handledaren samt med läraren.
VAD – HUR – VAR – NÄR
Arbetsplatshandledaren är med i planeringen och tar
i beaktande sin egen arbetssituation under YP
tillfället så att bedömning kan ske.
Läraren ansvarar så att all dokumentation går rätt till
och att arbetsplatshandledaren är väl insatt i alla
dokument som gäller YP.
Bedömer och dokumenterar den studerandes
kunnande och informerar studerande om
bedömningsbeslutet

Personlig Tillämpning
Mål och Intyg av kunnande:
-

När studerande har klarat av alla examensdelar och visat
sitt kunnande med Yrkesprov och alla vitsord är införda i
PUK utfärdar utbildningsanordnaren ett betyg till
studerande

-

Handleder studeranden i arbetskarriären och övergång
till arbete eller till fortsatta studier

Personlig Tillämpning
Studerandes egna studievägar:
-

Studerande har ansvar över sina studier
Utmaningar finns inom personlig tillämpning
Möjligheterna är många
Studievägen kan ändras

Min väg till examen
Studerande Hårbranschen Yrkesakademin i Österbotten

En studerandes studieväg:
-

Val av studier från Merkonom till Frisör
Målet har klarnat vartefter
Anställd på en salong över sommaren – Företagare
eller inte?
Framtida planer ändrades
Vidare studier efter avklarad frisörexamen

En annan studerandes studieväg:
-

Valet enkelt vilken examen
Kombi studier
UA plats som en fortsatt arbetsplats
Anställning efter avklarad frisörexamen

