
 
 

 

 U 2018/345 
 

 

 
 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
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Master of Science Programme in Psychology, 300 credits 

 
Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på 

avancerad nivå / Second cycle degree programme not requiring previous university 
study 

 

 
Beslutsuppgifter 

 
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekan 2018-05-29 (U 2018/345) med 
ikraftträdande 2018-05-29, att gälla från och med höstterminen 2018. 

Programbeskrivning 
Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som berättigar till psykologexamen efter 
fullgjord utbildning om 300 högskolepoäng. Den som avlagt psykologexamen och 
fullgjort föreskriven praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP) kan ansöka om 
legitimation hos Socialstyrelsen. 

Programmet omfattar fjorton kurser som bygger på olika ämnesområden inom 
psykologin och angränsande områden. Inom programmets avancerade del, termin 7 – 
termin 10, är samtliga kurser på avancerad nivå (nivå A). 

 

Mål 
I enlighet med Högskoleförordningen skall studenten för en psykologexamen visa 
sådan kunskap och förståelse 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 
För psykologexamen skall studenten 

● visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- 



 
 

2/4 
 

 

 

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 

● visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, 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 utvecklings- och 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, 

åtgärd 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 ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras 
närstående, och 

● visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 
utveckla sin kompetens. 

  

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen skall studenten för 
psykologexamen: 

● visa förmåga att planera och genomföra vetenskapliga studier inom psykologi, 
● visa förmåga att kritiskt reflektera över psykologers praktik och de 

organisatoriska, sociala, historiska och professionella kontexter den utövas inom, 
● visa förmåga att arbeta inom de juridiska och etiska ramar som gäller för 

psykologyrket, och 
● visa förmåga till vetenskaplig kommunikation och att självständigt kunna bevaka 

kunskapsutvecklingen inom psykologi. 
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Kursuppgifter 
Psykologprogrammet i Lund omfattar totalt 30 högskolepoäng i vetenskapsteori och 
forskningsmetod på avancerad nivå. 15 av dessa högskolepoäng utgörs av kurs 12, 
Vetenskapsteori, metod och statistik, och resterande 15 ryms inom kurserna 7, 9, 10 
och 13. 

Se bilaga Kursuppgifter SAPSP. 
 

Examen 
Examensbenämningar 

Psykologexamen 
Degree of Master of Science in Psychology 

En student som med godkänt resultat genomgått erforderliga kurser erhåller efter 
ansökan ett bevis över avlagd psykologexamen. 

 

Förkunskapskrav och urvalsmetod 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 
eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5) 

Urvalsmetod 
Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. 

 

Övergångsregler 
Som övergångsregler gäller att studenter som antagits till psykologprogrammet enligt 
utbildningsplan från höstterminen 2007 och skall påbörja studier på programtermin 
2 – 7 höstterminen 2015, kommer att överföras till utbildningsplan 2015 fr o m 
höstterminen 2015. Studenter som från och med höstterminen 2015 har 
studieuppehåll/uppehåll från termin 8,9 eller 10 enligt utbildningsplan 2007, bereds 
möjlighet att slutföra sina studier enligt denna utbildningsplan som längst till 
utgången av juni 2017. Studenter som antagits enligt utbildningsplaner från 
höstterminen 2003 till och med vårterminen 2007 kommer att beredas möjlighet att 
fullgöra sina studier längst till utgången av juni 2017. 

 

Övrigt 
Programmet ges på svenska, men kurser och moment på andra skandinaviska språk 
och engelska kan förekomma. 

Tillträde till högre termin: 

Kontroll av behörighet sker inför start av hösttermin och då gäller följande: 

1. Studenten får restera med maximalt 15 högskolepoäng från 
psykologprogrammet från det senaste läsåret. Samtliga högskolepoäng från 
tidigare läsår skall vara inrapporterade. 
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2. Studenter som startar termin 1 under en vårtermin får restera med högst 7,5 
högskolepoäng inför termin 2; därefter bedöms de läsårsvis. 

3. För uppflyttning till termin 7 ska studenten vara godkänd på samtliga kurser på 
termin 1 – 6 utom delkurs 7:4. 

  

För uppflyttning till en vårtermin gäller inga särskilda krav, förutom till termin 7 (se 
ovan). Om man blivit beviljad dispens för uppflyttning till en hösttermin sker 
uppföljning och ny prövning av behörighet även inför vårtermin. 



 

 

Bilaga 
 

Kursuppgifter SAPSP 
 

Utbildningen ges på heltid och omfattar 14 obligatoriska kurser enligt nedanstående studieplan: 
 

Kurs Kursnamn Hp Nivå Termin 

1 Introduktion till psykologin och psykologyrket 22,5 G 1 

2 Människan i biologiskt och kognitivt perspektiv 30 G 1 och 2 

3 Människan i livsloppsperspektiv 32,5 G 2 och 3 

4 Juridik för psykologer 5 G 3 

5 Människan i socialt och kulturellt perspektiv 25 G 4 

6 Klinisk psykologi I 23 G 4 och 5 

7 Psykoterapi, psykoterapeutisk teori 20 A 5 och 6 

8 Psykologpraktik 22 G 6 

9 Psykoterapi, metod och tillämpning 18 A 7-10 

10 Psykologens arbete i grupper och organisationer 34,5 A 7 och 8 

11 Valbar fördjupning 7,5 A 7 

12 Vetenskapsteori, metod och statistik 15 A 8 och 9 

13 Klinisk psykologi II 15 A 9 

14 Examensarbete för psykologexamen 30 A 9 och 10 

 
Totalt 300 högskolepoäng. 
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