Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSPR11, Kurs 11: Valbar fördjupning, 7,5 högskolepoäng
Course 11: Elective Course, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2014-11-11 och
senast reviderad 2014-11-11 av Ledningsgruppen för psykologprogrammet. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2015-08-31, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7.
Undervisningsspråk: Regleras av kursbeskrivningen för det alternativ studenten väljer.

Kursens mål
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper med tydlig relevans för den kommande
yrkesutövningen som psykolog inom ett område som studenten själv väljer. Som
generella mål för kursen gäller att studenten efter genomgången kurs ska:

Kunskap och förståelse
- visa fördjupad förståelse för det valda ämnesområdet

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att självständigt redogöra för och diskutera hur de kunskaper och
färdigheter studenten tillägnat sig under kursen kan omsättas i yrkesrelevant praktik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att reflektera över det valda ämnesområdet ur ett vetenskapligt och
etiskt perspektiv

Kursens innehåll
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Det kursalternativ som väljs skall ge fördjupade kunskaper av tydlig relevans för
yrkesarbete som psykolog och ligga på avancerad akademisk nivå. För studenter som
önskar läsa kursalternativ utanför huvudområdet psykologi krävs prövning av
examinator kring huruvida kursalternativet uppfyller villkoren ovan. Studenten
ansvarar själv för att i god tid inkomma med anhållan om samt underlag för sådan
prövning.
Studierna kan ske vid Institutionen för psykologi eller annan institution/fakultet eller
universitet/högskola.
För de kursalternativ som erbjuds av Institutionen för psykologi krävs ansvarig lärare
med anknytning till institutionen samt att antalet deltagande studenter är minst 5.
Kursalternativ med färre deltagare kan i vissa fall ges som litteraturkurs. Samtliga
kursalternativ ska godkännas av examinator innan de blir tillgängliga för val.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
Närmare preciseringar av undervisningsformer och kurskrav anges i beskrivningen av
det kursalternativ studenten väljer.

Kursens examination
Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga prov. Kurskrav och specifika
examinationsuppgifter preciseras i anvisningarna för respektive kursalternativ.
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.

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 PSPR11, Kurs 11: Valbar fördjupning
Gäller från H15
1401 Valbar fördjupning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

