Samhällsvetenskapliga fakulteten

PPTR06, Psykologi: Vetenskapligt arbete, 15 högskolepoäng
Psychology: Scientific Paper, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2012-04-24 och
senast reviderad 2016-05-10 av Ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2016-09-01, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykoterapeutprogrammet, utbildningen i
familjeterapi ett t.o.m.sex.
Undervisningen kommer att samordnas med utbildningarna i kognitivbeteendeinriktad psykoterapi och psykodynamisk psykoterapi.
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Kursens mål
Efter genomgången kurs skall den blivande psykoterapeuten i familjeterapi kunna:
• Kritiskt granska och tillgodogöra sig innehållet i vetenskapliga artiklar/rapporter
och på dessa grunder bedöma praktisk tillämpning och/eller tillskott till
forskningsfronten
• Kritiskt granska och självständigt förmedla synpunkter på vetenskapliga artiklar i
sin yrkesroll och i form av oppositions- och andra rapporter
• Genomföra ett vetenskapligt arbete av empirisk karaktär med relevans för
psykoterapeutarbete
• Självständigt tillämpa forskningsetiska principer
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Kursens innehåll
Moment 1: Psykoterapeutexamensuppsats
Under momentet skall den blivande psykoterapeuten lära sig hur man lägger upp och
genomför ett forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för psykoterapeutarbete
och vilka etiska överväganden som skall göras, samt skriva en
psykoterapeutexamensuppsats. Uppsatsarbetet sker i huvudsak i par.
Moment 2: Opponentskap
Under momentet skall den blivande psykoterapeuten få information om hur man
opponerar, samt genomföra en opposition på en annan
psykoterapeutexamensuppsats.

Kursens genomförande
Undervisningen ges huvudsakligen i form av handledning, men också som lektioner i
hur man skriver vetenskapliga arbeten, samt i etikfrågor.

Kursens examination
Examinationen sker i form av seminarier där de blivande psykoterapeuterna dels
försvarar sina uppsatser, dels opponerar på andra författares uppsats.
Examensarbetet ska registreras i open access-databas på server tillhörande Lunds
universitet. Studenten väljer själv nivå av publicering.
Möjlighet till omexamination erbjuds i nära anslutning till kurstillfället och efter
överenskommelse med examinator. Vidare erbjuds, om nödvändigt, en uppsamlingsexamination vid ett senare tillfälle.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Vid bedömning används betyget Godkänd eller Underkänd.

Förkunskapskrav
Antagen till psykoterapeutprogrammet

Övrigt
Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2012-05-03
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Prov/moment för kursen PPTR06, Psykologi: Vetenskapligt arbete
Gäller från H09
0901 Uppsats, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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