Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSYP85, Psykologi: Avancerad socialpsykologi, 7,5
högskolepoäng
Psychology: Advanced Social Psychology, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2017-04-04 att
gälla från och med 2018-01-15, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och är valbar inom
masterprogrammet i psykologi, 120 högskolepoäng, och kan ingå i en
magisterexamen med psykologi som huvudområde.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde: Psykologi

Huvudområde

Fördjupning

Psykologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänd examination ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• visa fördjupad kunskap om och förståelse för centrala teoretiska och empiriska rön i
socialpsykologi

Färdighet och förmåga
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• såväl skriftligt som muntligt identifiera, beskriva och förmedla rön inom olika
underavdelningar av den socialpsykologiska litteraturen på ett koncist och
reflekterande sätt
• självständigt analysera socialpsykologiska teorier och empiriska rön: Ifrågasätta,
jämföra, integrera, tillämpa och diskutera
• självständigt söka och integrera relevant litteratur i socialpsykologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kritisera eller försvara aktuella
socialpsykologiska ståndpunkter och deras tillämpning
• självständigt och kritiskt använda kunskap i socialpsykologi för att göra
bedömningar med avseende på relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor

Kursens innehåll
I kursen diskuteras aktuella frågor och teoretiska perspektiv inom modern
socialpsykologi. Syftet är att ge fördjupad kunskap om aktuella teorier och
forskningsresultat om individen som en tänkande och kännande varelse i ett
samhälleligt och kulturellt sammanhang.

Kursens genomförande
Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, muntliga presentationer och
skriftligt arbete. Samtliga seminarier bygger på aktivt deltagande och är obligatoriska.
Deltagande är obligatoriskt i seminarier om inte särskilda skäl föreligger.
Komplettering av obligatoriska moment erbjuds studenter 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
Kursen examineras genom individuellt skriftligt arbete och genomförda seminarier. I
samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring eller
upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. 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
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat bedöms utifrån
kursens lärandemål. För betyget E ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För
betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande resultat. För betyget C ska
studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten visa ett mycket bra
resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För betyget Underkänd
har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Från betygsskalan ovan undantas seminarierna. Som betyg för detta moment används
någon av beteckningarna Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd ska
studenten visa ett tillräckligt resultat. För betyget Underkänd har studenten visa ett
otillräckligt resultat.
För att få godkänt betyg (minst E) på hel kurs måste studenten ha fullföljt de
obligatoriska seminarierna och fått minst E på det skriftliga arbetet. Vid kursens start
informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om betygsskalan och dess
tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 150 högskolepoäng vari ingår PSYK11 Psykologi:
Kandidatkurs, 30 högskolepoäng, eller motsvarande vid ett annat lärosäte, samt
Engelska 6/ B.
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Prov/moment för kursen PSYP85, Psykologi: Avancerad socialpsykologi
Gäller från V18
1701 Avancerad socialpsykologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1702 Seminarier i avancerad socialpsykologi, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

