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Beslut

Denna kursplan är fastställd av psykologiska institutionens styrelse 2018-05-22.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

180 högskolepoäng, varav minst 90hp måste vara psykologi I, psykologi II och psykologi III eller
motsvarande utbildning i närliggande ämne.
Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
MT57

Benämning
Tillämpad socialpsykologi

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupning inom det socialpsykologiska område som rör tillämpad
socialpsykologi vilket fokuserar på att förstå sociala problem samt att utveckla interventioner för att förbättra
villkoren för individer och olika grupper av individer. Kursen tar upp tillämpade socialpsykologiska teorier,
metoder och empiri, men även teorier från det bredare socialpsykologiska området vilka används för specifika
tillämpade syften. Inom ramen för kursen ges möjlighet till fördjupningar i olika delområden.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
-Förstå och redogöra för och applicera tillämpade socialpsykologiska teorier, modeller och empiri på
frågeställningar som är relevanta för ämnet
--Värdera och diskutera styrkor och svagheter hos olika tillämpade socialpsykologiska teorier, modeller och
empiri
Tillgodogöra sig avancerad litteratur i form av vetenskapliga artiklar och visa fördjupad förståelse för
tillämpade teoretiska och metodologiska frågeställningar
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Kurskrav/obligatoriska delar:
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(a)Skriftliga svar på seminariefrågor inför seminarierna
(b)Deltagande vid muntlig gruppdiskussion och –presentation av seminariefrågor vid seminarierna
(c)Skriftlig fördjupningsuppgift med tillhörande skriftlig granskning av andras studenters
fördjupningsuppgifter
Studenter som ej blir godkända på (a) ovan erbjuds att inkomma med skriftlig kompletteringsuppgift.
Studenter som ej blir godkända på (b) ovan erbjuds att presentera på ett uppsamlingsseminarium eller
individuellt för kursledare.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom skriftliga seminariefrågor, muntliga seminariepresentationer, skriftlig
fördjupningsuppgift, samt skriftlig granskning av andra studenters fördjupningsuppgifter.
b) Betygssättning på kursen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på den skriftliga fördjupningsuppgiften,
godkända skriftliga seminariefrågor, godkända muntliga seminariepresentationer samt godkända skriftliga
granskningar av andra studenters fördjupningsuppgifter.
e) För varje kurstillfälle ska minst två datum för inlämning av fördjupningsuppgift. Den termin kurstillfälle
saknas ska minst ett datum för inlämning av fördjupningsuppgift erbjudas.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till maximalt godkänt betyg ges på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

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

Kursen ingår i Allmänt masterprogram i psykologi 120hp.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats på www.psychology.su.se
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