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Beslut

Kursplan för psykologprogrammet, kurs 10, Individuell fördjupning 15 hp, fastställd av styrelsen för
Psykologiska institutionen 2008-05-20. Kursplanen är giltig från och med höstterminen 2011.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Endast antagna till psykologprogrammet har tillträde till kursen.
Kursen ges under termin 8 till 10. För tillträde till termin 8 eller högre krävs
- dels att kurser och delkurser från terminerna före de två senaste skall vara helt godkända
- dels att den studerande fullgjort alla obligatoriska inslag samt uppnått minst 75% av kurspoängen under de
senaste två terminerna.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens från förkunskapskraven ges av styrelsen för Psykologiska
institutionen eller den tjänsteman styrelsen utser.
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

Högskolepoäng

1001

Individuell fördjupning I

7.5

1002

Individuell fördjupning II

7.5

Kursens innehåll

De kurser som väljs skall utgöra en teoretisk fördjupning men kan även innehålla tillämpade in-slag.
Kurserna skall ge fördjupade kunskaper av relevans för det framtida yrkesarbetet som psykolog. De kan med
fördel kopplas till examensuppsatsskrivandet och därmed utgöra den teoretiska basen för detta. Stor frihet
gäller vid val av ämne, men kravet är att kursen har relevans för framtida professionsutövning. Kurserna
bör företrädesvis ligga på avancerad akademisk nivå. Kurser inom ett annat vetenskapligt ämnesområde
kan dock vara på grundnivå.
Studierna kan ske vid Psykologiska institutionen eller annan institution/fakultet eller universitet/högskola även utomlands. Psykologiska institutionen ersätter rimliga kurskostnader efter godkännande av kursansvarig
och studierektor.
Specialkurser kan i undantagsfall anordnas, företrädesvis vid Psykologiska institutionen, om deltagarantalet
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är sex eller fler studenter. Ansvarig examinator med anknytning till Psykologiska institutionen krävs. Kurs
med färre deltagare kan ges som litteraturkurs.
Den studerande har också möjlighet att välja bland ämneskurser i psykologi på forskarutbildningen och
masterutbildningen samt även delkurser på psykologi II.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
•redogöra för och reflektera över breddade/fördjupade kunskaper från de valda delkurserna
•visa på kunskapens relevans för det framtida yrkesarbetet som psykolog
Övriga preciseringar av förväntade studieresultat framgår av de delkurser den studerande väljer.
Undervisning

Undervisningsformer, detaljerade lärandemål och kurskrav (obligatoriska uppgifter och närvarokrav)
specificeras i anvisningarna till respektive delkurs.
Som kurskrav gäller också att den studerande skriver en sammanfattande slutrapport som bedöms av
kursansvarig för hela kurs 10.
Kunskapskontroll och examination

Examinationsformer och betygskriterier preciseras närmare i anvisningarna för respektive delkurs. Den
sammanfattande slutrapporten bedöms av kursansvarig för kurs 10.
Kurs 10 kan läsas vid andra lärosäten än SU, och olika lärosäten har skilda betygssystem. Därför
används uttrycken godkänd eller underkänd som betyg för hela kursen.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfällen anordnas ytterligare prov i nära
anslutning till det förra.
Studerande som underkänts två gånger i prov på kursen eller del av kursen har rätt att begära att annan
lärare skall utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom kan göras till institutionsstyrelsen
eller den tjänsteman styrelsen utser.
Övrigt

Kursen kan ej läsas som fristående kurs.
Tidigare kurser som lästs parallellt med psykologprogrammet före termin 8 eller före studierna på
psykologprogrammet kan ej tillgodoräknas.
Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av respektive kursanordnare. Omfång normalt ca 500 sidor, eller för ren litteraturkurs
minst 750 sidor.
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