Utbildningsplan
för
Psykologprogrammet
Master of Psychology
Programkod:
Gäller från:
Fastställd:
Värdinstitution:

300.0 Högskolepoäng
300.0 ECTS credits
PSPRO
HT 2015
2014-09-12
Psykologiska institutionen

Beslut

Utbildningsplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-10-08.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap A./Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
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.
Under programmets första år läses framför allt kurser som är grundläggande inom ämnet. År två innehåller
kurser som dels syftar till att fortsatt ge grundläggande kunskaper i forskningsmetoder och psykologins
kärnområden, inklusive grupp, organisation och samhälle. Ett omfattande block om utredning och åtgärder
avseende individen är huvudsakligen placerat till tredje läsårets första termin. Detta innefattar
utredningsmetodik, juridik och fokus på professionella färdigheter. Detta läsår har även en praktikperiod som
upptar större delen av dess andra termin. Det fjärde året har ett uttalat tillämpningsfokus, inom områdena
psykoterapi och psykologisk behandling, samt arbete, organisation och grupp. Under det femte och sista året
fortsätter delar av tillämpningsmomentet, men det innehåller även valbara fördjupningskurser samt
självständigt arbete (examensarbete) och en förberedande metodkurs inför detta. Genom hela det 5-åriga
programmet löper professionstränande inslag av samtals- och intervjumetodik, etiska frågeställningar,
professionell presentation och reflektion över synsätt och värderingar.
Beroende på undervisningsinnehåll och syfte, används varierande former av pedagogik och olika
examinationsformer under utbildningen. Samläsning med andra utbildningar kan förekomma i vissa kurser.
Undervisningsspråk är i huvudsak svenska, men kurser kan även komma att ges på engelska.
Utbildningsprogrammet kan 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.
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
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För psykologexamen skall studenten
- visa kuskap 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,
- 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 arbete samt utvecklingsoch 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 människan 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 etet professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
Självständigt arbete (examensarbete)
För psykologexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.
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Kurser

Kurs och kursnamn
Termin 1
1
2
3
4

Psykologi som vetenskap och profession, 7.5 hp
Neurovetenskap, kognition och lärande 1, 7.5 hp
Socialpsykologi, 7.5 hp
Utvecklingspsykologi 1, 7.5 hp

Termin 2
5
6
7
8

Utvecklingspsykologi 2, 7.5 hp
Utvecklingspsykologi 3, 7.5 hp
Utvecklingspsykologi 4, 7.5 hp
Neurovetenskap, kognition och lärande 2, 7.5 hp

Termin 3
9 Forskningsmetod och statistik 1, 7.5 hp
10 Neurovetenskap, kognition och lärande 3, 7.5 hp
11 Neurovetenskap, kognition och lärande 4, 7.5 hp
12 Personlighetspsykologi, 7.5 hp
Termin 4
13
14
15
16

Grupp, organisation och samhälle 1, 7.5 hp
Grupp, organisation och samhälle 2, 7.5 hp
Grupp, organisation och samhälle 3, 7.5 hp
Utredning och åtgärder avseende individen 1, 7.5 hp

Termin 5
17
18
19
20

Utredning och åtgärder avseende individen 2, 7.5 hp
Utredning och åtgärder avseende individen 3, 7.5 hp
Utredning och åtgärder avseende individen 4, 7.5 hp
Utredning och åtgärder avseende individen 5, 7.5 hp

Termin 6
21 Psykoterapi och psykologisk behandling 1, 7.5 hp
22 Praktik, 22.5 hp
Termin 7
23 Psykoterapi och psykologisk behandling 2, 15 hp
24 Arbete, organisation och grupp 1, 15 hp
Termin 8
25 Psykoterapi och psykologisk behandling 3, 15 hp
26 Arbete, organisation och grupp 2, 15 hp
Termin 9
27 Psykoterapi och psykologisk behandling 4, 10.5 hp
28 Forskningsmetod och statistik 2, 4.5 hp
29 Valbar fördjupning, 15 hp
Termin 10
30 Självständigt arbete, 30 hp
Valbara fördjupningskurser väljs ur det utbud av fördjupningskurser för psykologprogrammet som erbjuds.
Sidan 3/4

Kurser från institutionens övriga kursutbud eller vid andra institutioner eller lärosäten kan väljas i samråd
med kursansvarig.
Examen

Utbildningsprogrammet leder till psykologexamen.
Övrigt

När utbildningsplanen är upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning enligt föreliggande
utbildningsplan under en avvecklingsperiod som omfattar programmets nominella löptid plus 2 år. Under
denna period gäller i första hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående
kurserna, i andra hand erbjuds likvärdig utbildning. 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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