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Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen för Psykologiska institutionen 2018-04-24.
Reviderad av styrelsen för Psykologiska institutionen 2021-01-19.
Reviderad av styrelsen för Psykologiska institutionen 2021-04-27
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till psykoterapeutprogrammet.
Kursens uppläggning
Provkod
1002
1003
1004

Benämning
Etik termin 2
Etik termin 3
Etik termin 4

Högskolepoäng
0.5
1
1

Kursens innehåll

Kursen behandlar olika professionsrelevanta etiska ställningstaganden och dilemman. Kursen ger fördjupad
förmåga att värdera komplexiteten i professionella etiska ställningstaganden.
Under termin 2 - 4 träffas studenterna i grupper om cirka 12 studenter en halv dag/termin tillsammans med en
lärare som ska ha god professionell förankring.
Studenter med specialistinriktning är i egna grupper.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
• Visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta etiska
frågeställningar med särskilt beaktande av samhälleliga och normativa aspekter.
• Visa förmåga att identifiera etiska aspekter avseende det egna professionella arbetet.
Undervisning

Undervisningen består av lärarledd reflektion kring aktuella etiska teman från studenternas arbetsplatser.
Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.
Kurskrav: fortlöpande reflektioner i grupp, samt obligatorisk närvaro.
Frånvaro tas igen vid annat grupptillfälle så att summan av grupptillfällena alltid är fyra.
För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisning som finns tillgänglig senast en månad före
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kursstart.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras på termin 4 med en individuell hemtentamen som syftar till att ytterligare fördjupa och
systematisera behandlade etiska teman. Kursen betygssätts med godkänt eller underkänt. För betyget godkänt
skall den studerande även ha fullgjort kurskravet obligatorisk närvaro.
Lärare bedömer studentens utveckling i relation till lärandemålen varje termin.
Kriterier för godkänt meddelas i kursanvisningar vid kursens start.
Om en studerande underkänns ges ytterligare två möjligheter att fullgöra kursen.
Övrigt

Samläsning med andra kurser kan förekomma.
Kurslitteratur

Eventuell kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse och finns tillgänglig senast två
månader före kursstart.
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