Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSPB14, Kurs 4: Juridik för psykologer, 5 högskolepoäng
Course 4: Jurisprudence for Psychologists, 5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2014-11-11 att
gälla från och med 2015-08-31, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 3.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma.

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om rättssystemet och om de yrkesrelevanta lagar och andra rättsliga
regler som berör psykologers olika verksamhetsområden samt förklara och analysera
det juridiska systemets funktion och metoder
- visa kunskap om rättsliga och etiska aspekter på ansvar, kompetens och sekretess

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att tillämpa kunskap om rättssystemet, yrkesrelevanta lagar och andra
rättsliga regler på konkreta fall
- visa förmåga att identifiera etiska dilemman i relation till myndighetsutövning och
rättsskipning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förståelse för och analysera samspelet mellan rättsliga och etiska regler och
deras konsekvenser för yrkesutövningen

2/ 3

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge den blivande psykologen kunskaper om de juridiska
regelsystem som berör psykologers olika verksamhetsområden och konsekvenserna av
dessa för psykologers arbete. Temat för kursen följs upp och fördjupas fortlöpande
under utbildningen.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier är
obligatoriskt. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment under
innevarande termin erbjuds student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall,
plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska
momentet. Detta gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett
förtroendeuppdrag som studentrepresentant. Vid sådan frånvaro åligger det
studenten själv att kontakta kursansvarig.

Kursens examination
Examinationen består av skriftligt prov i anslutning till kursen, samt av genomförda
seminarier och gruppredovisningar.
För skriftliga prov erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen genomgått större förändringar (t ex
byte av kurslitteratur) erbjuds ytterligare minst två provtillfällen på det tidigare
kursinnehållet. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med
då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd. För betyget
godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för kursen.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning på kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till psykologprogrammet samt
uppfyller villkoren för uppflyttning enligt vad som beskrivs i gällande utbildningsplan.
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Prov/moment för kursen PSPB14, Kurs 4: Juridik för psykologer
Gäller från H15
1401 Juridik för psykologer, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

