Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSPV06, Kompletteringskurs: Individuell komplettering, 10
högskolepoäng
Supplementary Course: Individual Completion, 10 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2017-03-07 att
gälla från och med 2017-08-28, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom kurspaketet ”Kompletterande utbildning för
personer med utländsk psykologexamen, 90 hp”.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Psykologi

AXX, Avancerad nivå, kursens fördjupning
kan inte klassificeras

Kursens mål
Kursen syftar till att ge kunskaper med tydlig relevans för den kommande
yrkesutövningen som psykolog inom områden där studenten bedömts vara i behov av
komplettering för att nå kunskaper och färdigheter likvärdiga med svensk
psykologexamen och som ej täcks in av övriga kurser inom kurspaketet
”Kompletteringsutbildning för personer med utländsk psykologexamen”. Som
generella mål för kursen gäller att studenten efter genomgången kurs ska:

Kunskap och förståelse
- visa fördjupad kunskap om centrala begrepp, teorier och forskningsfynd inom de
aktuella områdena
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Färdighet och förmåga
- visa fördjupad förmåga att omsätta kunskap och teorier inom de aktuella områdena
i professionell praktik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att identifiera, reflektera över och tillämpa ett professionellt och etiskt
förhållningssätt i relation till de teman och uppgifter som aktualiseras på kursen

Kursens innehåll
Innehållet i kursen styrs av kompletteringsbehovet hos den enskilde studenten.

Kursens genomförande
Undervisningens utformning varierar beroende på studentens kompletteringsbehov.
Delar av kursen läses integrerat med kurser inom psykologprogrammet och då gäller
de regler för närvaro, genomförande och examination som föreligger på dessa kurser
enligt gällande kursplaner. För de delar av kursen som inte läses integrerat med kurser
på psykologprogrammet utformas undervisningen individuellt utifrån
kompletteringsbehovet hos den enskilda studenten.

Kursens examination
De moment som läses integrerat med psykologprogrammet examineras i enlighet
med de aktuella kursernas utformning. För övriga moment sker examinationen genom
skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga prov.
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 de aktuella
moment som studenten bedömts vara i behov av att komplettera.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till kurspaketet
”Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen, 90 hp”. För
antagning till kurspaketet gäller följande:
Behörighetskrav:
- En utländsk psykologexamen som i utfärdandelandet ger behörighet att utöva
arbete som psykolog, eller, om yrket i utfärdandelandet inte är reglerat, som omfattar
minst fyra års studier och ger en examen i psykologi på avancerad nivå (exempelvis
masterexamen i psykologi med klinisk inriktning). Examen ska inkludera psykologins
kärnområden, exempelvis kognitions-, inlärnings- och utvecklingspsykologi. Den ska
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även innehålla forskningsmetodik samt psykopatologi/psykiatri eller motsvarande (t ex
psykisk hälsa och eller mental hälsa). Examen ska även inkludera praktiska inslag,
alternativt att den sökande har dokumenterad arbetslivserfarenhet som psykolog.
- Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
- Engelska 6 eller motsvarande
Urval: Urvalet sker genom en samlad bedömning av den sökandes samlade meriter,
såsom tidigare utbildning och relevant yrkeserfarenhet.
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Prov/moment för kursen PSPV06, Kompletteringskurs: Individuell
komplettering
Gäller från H17
1701 Kompletteringskurs: Individuell komplettering, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

