
kurs 11 valbar fördjupning  210128 

 

VT21 

 

Följande alternativ utlystes 

ACT & CFT 

Fördjupning i systemteoretisk par- och familjeterapi 

Hälsopsykologi 

Paradigmskifte inom klinisk psykologi 

Modern intelligensforskning 

Existentiell psykologi 

Ätandets psykologi 

Forensisk psykologi 

Kön och genus i psykologisk forskning 

Mindfulness and psychotherapy 

Psychology of Wellbeing 

Behandling av PTSD med särskilt focus på Prolonged Exposure 

 

Följande alternativ ges 

ACT & CFT 

Existentiell psykologi 

 

HT20  

Följande alternativ utlystes 

ACT & CFT 

Paradigmskifte i klinisk psykologi 

Modern intelligensforskning 

Forskningen om att vara lycklig 

Forensisk psykologi 

Fördjupning i systemteoretisk par- och familjeterapi 

Hälsopsykologi 

Existentiell psykologi 

Ätandets psykologi 

Sociokulturella faktorer i evidensbaserad psykologisk praktik – kritiska perspektiv 

 

Följande alternativ ges 

ACT & CFT 

Existentiell psykologi 

Forensisk psykologi 

Paradigmskifte i klinisk psykologi 

 

VT20 

Följande alternativ utlystes 
ACT och CFT 

Existentiell psykologi 

Hälsopsykologi 

Introduction to comparative psychology 

Introdution to Positive Psychology 

Sociokulturella faktorer i evidensbaserad psykologisk praktik – kritiska perspektiv 

Spädbarnspsykologi och föräldrablivande 

Systemteoretisk par- och familjeterapi 

Ätandets psykologi 

 

Följande alternativ ges 

ACT och CFT 



Existentiell psykologi 

Systemteoretisk par- och familjeterapi 

Ätandets psykologi 

 

HT19 

Följande alternativ utlystes 

ACT 

Existentiell psykologi 

Hälsopsykologi 

Metakognition och psykopatologi 

Sociokulturella faktorer i evidensbaserad psykologisk praktik – kritiska perspektiv 

Spädbarnspsykologi och föräldrablivande 

Ätandets psykologi 

 

Följande alternativ ges 

ACT 

Existentiell psykologi 

Hälsopsykologi 

Spädbarnspsykologi och föräldrablivande 

Ätandets psykologi 

 

VT19 

Följande alternativ utlystes 

ACT 

Artificiell intelligens som beslutsstöd för diagnostisering av psykisk ohälsa 

Graviditet och föräldrablivande 

Hälsopsykologi 

IPT 

Självskadebeteende och suicidalitet i en behandlingskontext 

Sociokulturella faktorer i evidensbaserad psykologisk praktik – kritiska perspektiv 

Ätandets psykologi 

 

Följande alternativ ges 

ACT 

IPT 

Ätandets psykologi 

 

HT18 

Följande alternativ utlystes, samtliga ges 

ACT Acceptance and commitment therapy 

Existentiell psykologi 

Graviditet och föräldrablivande 

Hälsopsykologi 

Interpersonell terapi, IPT 

 

VT18 

Följande alternativ utlystes 

ACT och CFT 

Graviditet och föräldrablivande 

Hälsopsykologi 

Interpersonell terapi, IPT 

Kritisk psykologi 

ACT, teori, forskning och klinisk tillämpning 

Rättspsykologi 



DBT 

 

Följande alternativ ges 

ACT, teori, forskning och klinisk tillämpning 

ACT och CFT 

Graviditet och föräldrablivande 

Interpersonell terapi, IPT 

 

 

HT17 

Följande alternativ utlystes 

ACT Acceptance and commitment therapy 

IPT Interpersonell terapi 

Hälsopsykologi 

Sexologi 

Statistical semantics 

Existentiell psykologi och psykoterapi 
Fenomenologi  och Daseinanalytik 

 

Följande alternativ ges: 

ACT Acceptance and commitment therapy 

IPT Interpersonell terapi 

Hälsopsykologi 

Existentiell psykologi och psykoterapi 

 
 

VT17 

Följande alternativ utlystes: 

ACT Acceptance and commitment therapy - Teori, forskning och klinisk tillämpning 

DBT Dialectical Behaviour Therapy 

FEN Fenomenologi  och Daseinanalytik : Ansatser i psykiatrin och psykoterapin 

Hälsopsykologi 

IPT Interpersonell psykoterapi 

Sexualitet och sexologi 

The Science of Mindfulness 

Tillämpad beteendeanalys 

 

Följande alternativ ges: 

ACT Acceptance and commitment therapy - Teori, forskning och klinisk tillämpning 

DBT Dialectical Behaviour Therapy 

IPT Interpersonell psykoterapi 

 

 

HT16 

Följande alternativ utlystes: 

Hälsopsykologi 

Hållbarhetspsykologi 

Fenomenologi och daseinanalytik 

DBT 

ACT – teori, forskning och klinisk tillämpning 

Sexualitet och sexologi  

Statistical Semantics 

Interpersonell terapi, ITP 



The Scinece of Mindfulness 

 

Följande alternativ gavs: 

ACT 

Sexualitet och sexologi 

ITP 

 

 

 

VT16 

Följande alternativ utlystes: 

Hälsopsykologi 

KBT barn och ungdom 

Hållbarhetspsykologi 

Fenomenologi och daseinanalytik: ansatser i psykiatrin och psykoterapin 

DBT 

ACT – teori, forskning och klinisk tillämpning 

Psykologiutredning av vuxna med misstänkta utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser 

Sexologi i professionen 

Affektskola 

Personlighetsstörningar och samsjuklighet 

 

Följande alternativ gavs: 

ACT 

DBT 

Personlighetsstörningar och samsjuklighet 

Psykologiutredning av vuxna med misstänkta utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser 

Fenomenologi och daseinanalytik: ansatser i psykiatrin och psykoterapin 

 

 

 

HT15 

Följande alternativ utlystes: 

Hälsopsykologi 

KBT barn och ungdom 

ACT – teori, forskning och klinisk tillämpning 

Hypnosis 

Hållbarhetspsykologi 

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser hos vuxna 

Fenomenologi och daseinanalytik: ansatser i psykiatrin och psykoterapin 

Semantic Excel: statistical Semantics in Behavioural Reserach 

 

 

Följande alternativ gavs: 

Fenomenologi och daseinanalytik: ansatser i psykiatrin och psykoterapin 

ACT – teori, forskning och klinisk tillämpning 

Hypnosis 

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser hos vuxna 

 


