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MASTERUDDANNELSEN I
VEJLEDNING



Vejledning spiller en større og anderledes rolle 
i samfundet end tidligere. Uddannelses- og ar-
bejdslivet præges i dag af de mange valg, hvert 
enkelt individ må træffe fra skolestart til pension. 
Der findes derfor mange slags vejledning både i 
det formelle uddannelsessystem og på det re- 
gulerede arbejdsmarked. Der er erhvervs- og 
uddannelsesvejledning i uddannelsesinstitu-
tioner og i vejledningscentre samt professions-
vejledning på arbejdspladser. I både formelle 
og mere uformelle lærings- og arbejdsarenaer 
bruges coaching, mentoring, supervison, råd-
givning og mesterlære med henblik på at facili-
tere læring og udvikling. 

Der er brug for vejledere i det moderne sam-
fund, der har indsigt i og forståelse for vejled-
nings mange facetter herunder fx vejledning 
som motor i pædagogisk udvikling, vejledning 
som drivkraft for pædagogisk og organisatorisk 
udvikling og vejledning som facilitator i uddan-
nelsessystemet og på arbejdsmarkedet. 

Ambitionen med master i vejledning er at give 
de studerende denne indsigt gennem en 
indføring i en række videnskabelige tilgange til 
vejledningsfeltet som for eksempel sociologiske, 
psykologiske, antropologiske, pædagogiske og 
filosofiske tilgange.

MÅLGRUPPE
Uddannelsen henvender sig til dig, der har 
opgaver inden for uddannelses-, erhvervs-, 
karriere- eller klinisk-pædagogisk vejledning. 
Relevante faggrupper kan være uddannelses- 
og erhvervsvejledere, undervisere, ansatte 
på jobcentre, i fagforbund og a-kasser og på 
hospitaler, lige som det kan være konsulenter 
i regioner og kommuner, coaches, mentorer, 
HR-medarbejdere i offentlige og private virk-
somheder mv. 

KOMPETENCER
Uddannelsen udvikler din teoretiske indsigt og 
dine analytiske kompetencer i forhold til  
vejledning og vejledningsfeltet. Den kvalificerer 
dit grundlag i forhold til at planlægge, udvikle 
og evaluere interventioner i det vejlednings-
faglige felt på tværs af organisatoriske grænser 
og i forhold til vejledningssøgende fra skolestart 
til pensionsalder. Master i vejledning kan des-
uden klæde dig på til at varetage ledelses-, 
konsulent-, supervisions- og forskningsopgaver 
inden for vejledningsområdet.

MODULER
• Vejledningsteori
• Vejledning og samfund
• Vejledning i praksis
• Masterprojekt

Du kan gennemføre uddannelsens fire moduler 
som et samlet uddannelsesforløb eller som 
enkeltmoduler. Hvert modul afsluttes med en 
eksamen.

STRUKTUR OG UDBUD

Uddannelsen udgør et årsværk 
og er tilrettelagt som en deltids-
uddannelse over to år.
Uddannelsen udbydes i  
København.

ØKONOMI

Hele uddannelsen koster 70.000 
kr., et modul 17.500 kr.

Priserne reguleres årligt.

MERE INFORMATION

Du kan læse mere om uddan-
nelsen, finde informationer om tid 
og sted for undervisning, ansøg-
ning, optagelse mv. på:
edu.au.dk/vejledning
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Uddannelsen har givet mig 
redskaber til at analysere 

vejledningspraksis og se den fra 
et "udefra perspektiv". På den 
måde har jeg fået mulighed 
for at bidrage til at udvikle og 
kvalificere vejledning inden for 
mine fagområder. Kort sagt har 
masteruddannelsen i vejledning  
givet mig et nyt syn på vejled-
ning og har givet mig en meget 
større arbejdsglæde. Før var 
vejledning "noget jeg gjorde", Nu 
er vejledning en videnskab og en 
kilde til stadig undren.  
 
Studerende på Master- 
uddannelsen i vejledning


