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Beslut

Utbildningsplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-10-08.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Matematik B och Samhällskunskap A.
Programmets uppläggning

Psykologprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 300 högskolepoäng (hp) och
som leder fram till psykologexamen. Psykologexamen samt ett års praktisk psykologtjänstgöring (PTP) ger
behörighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utbildningsprogrammet kan dock avslutas med en
kandidatexamen efter sex terminer, i detta fall måste dock ett examensarbete om 15 hp ingå. Detta ges ej inom
programmet utan som fristående kurs.
Samläsning med andra studerande kan förekomma i vissa kurser.
Undervisningsspråk är i huvudsak svenska, kurser kan dock komma att ges på engelska.
Varje termin/läsår har ett huvudtema utifrån det dominerande innehållet, med ordningen individ, grupp och
organisation. De första terminerna är mer teoretiska till sitt innehåll. Under utbildningens andra hälft ingår
mer tillämpade och praktiska inslag, t ex praktik termin 6 och psykoterapeutiskt klientarbete termin 7-9.
Ämnen
I utbildningsprogrammet är huvudämnet psykologi, andra ämnen är pedagogik psykiatri, sociologi och
statistik. Inom ramen för den valfria fördjupningen , 2 kurser om 7.5 hp vardera, kan ytterligare ämnen ingå
i utbildningen.
Mål

För psykologexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt
arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få
behörighet som psykolog
Kunskap och förståelse
För psykologexamen skall studenten
*visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt
kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för
yrkesutövningen,
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*visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer, grupper
och organisationer,
*visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika
grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män och
*visa kunskap om relevanta författningar
Färdighet och förmåga
För psykologexamen skall studenten
*visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
*visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,
*visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbetet samt
utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer,
*visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och
åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet,
*visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
*visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för utredning, åtgärder och
resultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa, och
*visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att
diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av
yrket och verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För psykologexamen skall studenten
*visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga,
*visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människa göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
*visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
*visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående,
*visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
Kurser
1. 12 hp Introduktion och vetenskaplig metodik
2.18hpNeuropsykologi och kognition
3.27hpMänniskan i olika utvecklingsperspektiv
4.18hpPersonlighetspsykologi och psykopatologi
5.45hpGrupp, organisation och samhälle
6.37.5hpUtredning och åtgärder avseende individen
7.22.5hpPsykologpraktik
8.25.5hpOrganisationsinriktat psykologarbete
9.37.5hpPsykoterapi
10.15hpIndividuell fördjupning
11.7.5hpKonsultationsmetodik
12.34.5hpForskningsmetodik och självständigt arbete
Varje kurs definieras av en kursplan (fastställd av styrelsen för Psykologiska institutionen) som
anger innehållet mer i detalj. Kurserna är klassificerade så att kurs 1 till 7 (de tre första årens
studier) ligger på grundnivå medan kurs 8 till 12 ligger på avancerad nivå.
Kurserna är uppdelade på mindre avsnitt, s k moment, som examineras och betygsätts
var för sig, och som dessutom kan vara utspridda över flera terminer. Arbetet - scheman,
litteratur, examinationsformer, närvarokrav m m - styrs av anvisningar till varje sådant
moment. Kurserna följer inte alltid på varandra i kronologisk ordning utan enligt en särskild
terminsplan.
Termin 1Människan i utveckling
1.1Introduktion 4.5 hp
2.1Neuropsykologi och kognition 10.5 hp
3.1Utvecklingspsykologi I 15 hp
Termin 2Utvecklings- och personlighetspsykologi
2.2Neuropsykologi och kognition 7.5 hp
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3.2Utvecklingspsykologi II 6 hp
4.1Personlighetspsykologi 10.5 hp
3.3Genusvetenskap och jämställdhet 6 hp
Termin 3Gruppsykologi
1.2Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7.5 hp
5.1Grupper och grupprocesser 15 hp
5.4Socialpsykologi 7.5 hp
Termin 4Grupp, organisation och samhälle
5.3Arbets- och organisationspsykologi 7.5 hp
5.2Barn i grupp 7.5 hp
5.5Sociologi 7.5hp
4.2Psykiatri 7.5 hp
Termin 5Psykologisk tillämpning - individ
6.1Psykologiska testmetoder 7.5 hp
6.2Utredning och åtgärder inom olika tillämpningsområden 15 hp
6.3Psykoterapeutisk teori 7.5 hp
Termin 6Praktik
6.4Intervjumetodik 3 hp
6.5Socialkunskap 4.5 hp
7Psykologpraktik 22.5 hp
Termin 7Psykoterapi och organisationspsykologi
8.2Individers och gruppers lärande i arbetslivet 13.5 hp
9.2Psykoterapeutisk fördjupning 10.5 hp
9.3Handledd psykoterapi 4.5 hp
Termin 8Organisationspsykologi och psykoterapi
8.3Arbetslivets förändring 4.5 hp
8.4Organisationspsykologisk uppsats 7.5 hp
9.2Psykoterapeutisk fördjupning 6 hp
9.3Handledd psykoterapi 4.5 hp
10Individuell fördjupning 7.5 hp
Termin 9Forskningsmetodik och uppsatsförberedelse
9.2Psykoterapeutisk fördjupning 6 hp
9.3Handledd psykoterapi 4.5 hp
10Individuell fördjupning 7.5 hp
11Konsultationsmetodik 7.5 hp
12.1Uppsatsförberedande forskningsmetodik och vetenskapsteori 4.5 hp
Termin 10Uppsats
12.2Självständigt arbete 30 hp

Examen
Utbildningsprogrammet leder till psykologexamen.
Övrigt

Student som valt att avsluta utbildningsprogrammet med en kandidatexamen är ej berättigad till fortsatta
studier inom ramen för psykologprogrammet.
Student som avbrutit eller gjort uppehåll i studierna, utan giltigt studieuppehåll, äger ej med automatik rätt
att fortsätta sina studier inom programmet. En eventuell fortsättning kan endast ske efter individuell
bedömning och i mån av plats.
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