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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till psykoterapeutprogrammet.
Kursens uppläggning
Provkod
1001
1002
1003

Benämning
Professionskurs, T1
Professionskurs, T3
Professionskurs, T5

Högskolepoäng
5
3
2

Kursens innehåll

Professionskursen innehåller huvudsakligen ämnen som anlägger ett metaperspektiv på psykoterapeutiskt
arbete. Syftet är att träna på självreflektion och ökad vidsynthet i professionsutövandet och att på ett metaplan
reflektera över professionsroll och kontext.
Kursen består av följande delar:
Delkurs ett (5 hp) behandlar olika aspekter som påverkar psykoterapi och psykologiskt behandlingsarbete
såsom grundprofessionernas betydelse, etik och juridik samt omvärldsfrågor om sexualiteter, kön och genus.
Vidare behandlas den psykiatriska begreppsvärlden.
Delkurs två (3 hp) behandlar migration och psykoterapi, samt kunskap om andra psykoterapeutiska metoder
än den egna.
Delkurs tre (2 hp) behandlar den egna professionella utvecklingen, samarbete med studenter med annan
psykoterapiinriktning, samt hur organisatoriska faktorer påverkar psykoterapeutisk praktik. Som grund
studeras etiska riktlinjer och FN:s dokument om de mänskliga rättigheterna.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på delkurs ett ska studenten:
* Visa fördjupad förståelse för etiska aspekter och ställningstaganden i den egna professionsrollen.
* Visa fördjupad förståelse för den egna grundprofessionens framväxt och utformning.
* Visa fördjupad kunskap om juridiska regelverk för ämnesområdet psykoterapi.
* Visa fördjupad förståelse för relevanta samhällsförhållanden och liknande som påverkar individer och
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grupper.
* Visa fördjupad förståelse och kunskap om psykiatrisk diagnostik.
För godkänt resultat på delkurs två ska studenten:
* Visa fördjupad förståelse för relevanta samhällsförhållanden och liknande som påverkar individer och
grupper.
* Visa fördjupad förståelse för olika psykoterapiformer.
För godkänt resultat på delkurs tre ska studenten:
* Visa fördjupad förståelse för olika psykoterapiformer, visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan
med andra yrkesgrupper.
* Visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar med beaktande av de mänskliga
rättigheterna.
* Visa fördjupad förståelse för relevanta organisatoriska faktorer som påverkar individer och grupper.
* Visa fördjupad förståelse för den egna professionen i en teoretisk kontext.
Undervisning

Undervisningen för alla delkurser består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och praktisk träning av
olika psykoterapeutiska färdigheter. All undervisning har studentaktiva inslag och närvaro är obligatorisk,
undantaget föreläsning om DSM på delkurs ett, samt de tillfällen som endast omfattar studenter med
specialistinriktning, se kursanvisningar för delkurs ett och delkurs tre.
Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.
Student som är frånvarande under delkurs ett och delkurs två ska ta igen sin frånvaro vid nästkommande
kurstillfälle. På delkurs tre kan frånvaro kompenseras med ersättningsuppgift om det gäller vid högst två
tillfällen. Kompensationsuppgiften ska inkomma senast vid utgången av innevarande termin. Om studenten
då blir underkänd eller inte lämnar in kompensationsuppgift i tid ska studenten ta igen frånvaron vid
nästkommande kurstillfälle.
För mer detaljerad beskrivning hänvisas till kursanvisning som finns tillgängliga senast två månader före
kursstart.
Kunskapskontroll och examination

Examinationsformer
Delkurs ett examineras genom:
- Deltagande i och presentation av grupparbete kring den egna grundprofessionen.
- Enskild skriftlig examination av DSM.
- Skriftliga reflektioner efter varje övrigt undervisningstillfälle enligt instruktioner i kursanvisning
Delkurs två examineras genom:
- Skriftlig reflektion efter varje undervisningstillfälle enligt instruktioner i kursanvisning.
Delkurs tre examineras genom:
- Skriftlig reflektion efter varje undervisningstillfälle enligt instruktioner i kursanvisning.
- Ett för kursen avslutande, skriftligt och individuellt PM. Datum för detta lämnas i den tredje delkursens
anvisningar.
- Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande
befrielse från skyldighet att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten ska då åläggas en
kompensationsuppgift som ska bedömas av examinator utifrån de förväntade studieresultaten.
Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator
rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
Betygsskala
Betygssättning sker enligt en tvågradig skala:
G = Godkänd
U = Underkänd
Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
Slutbetyg
För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs godkänt på alla examinationsuppgifter samt fullgjord
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närvaro.
Underkännande
För studerande som inte blivit godkänd vid ett ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare prov i nära
anslutning till det.
Undantaget från detta är:
- Deltagande i grupparbete: Möjlighet till omexamination ges vid nästkommande kurstillfälle.
- Skriftlig reflektion efter undervisning: Möjlighet till omexamination ges vid terminens slut. Nästa möjlighet
till omexamination ges vid nästkommande kurstillfälle inklusive närvaro vid undervisningstillfället.
Studerande som underkänts två gånger i prov på delkurs har rätt att begära att annan examinator skall utses
för att bestämma betyg på kurs eller delkurs. Framställan härom kan göras till prefekt.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse och finns tillgänglig i kursanvisningar senast
två månader före kursstart.
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