
Välkomna till studier i psykologi! 
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Upplägg för eftermiddagen 

 

15.15-15.35 Välkommen! (Henrik Levinsson, Studierektor ) 

15.35-15.55 Tips och råd i studierna (Ann Kull, Studieverkstaden ) 

15.55-16.00 Student i Lund! (Samhällsvetarkåren) 

16.00-16.20 Fikapaus 

16.20-17.00 Att läsa psykologi (Anna Hjalmers Mattsson, Studievägledare 

Lena Bachmeyer, student på fristående kurser) 
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Brandsäkerhet 

• Information om vad som gäller vid brand finns på skyltarna 

i varje byggnad och eventuella frågor besvaras av Leon 

Mansfeld, leon.mansfeld@psy.lu.se eller 046-222 77 62. 

 

Det viktigaste att tänka på är: 

a) utrymningsvägar, 

b) att aldrig gå genom röken, 

c) att samlas på återsamlingsplatsen  

och att man alltid skall gå dit när det varit  

brandlarm. 
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Att läsa psykologi 
Psykologi brukar definieras som det 

vetenskapliga studiet av beteende och 

mentala fenomen.  

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=psykologi&source=images&cd=&cad=rja&docid=IFiMTYAy9SfYAM&tbnid=ibWoVJVGdVHA9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://annasmonde.com/psykologi-1/&ei=JockUvmOGYmdtQbOh4CQBw&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNGMwwNwSXjbNoMglnLhv5ySRQSEtA&ust=1378211866896651
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Institutionen för psykologi 

 

• 1200 helårsstudenter  

• Ca 20 fristående kurser 

• Beteendevetenskapligt 

program 

• Internationellt masterprog. 

• Psykologprogram 

• Psykoterapeutprogram 
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Akademisk miljö 

 Generellt kursupplägg  

• Litteraturen ofta på engelska 

• Föreläsningar, seminarier, övningar, grupparbeten, uppsatser 

• Mycket självständigt arbete: Ta ansvar för dina studier 

• Examination (salstenta, hemtenta, inlämningsuppgifter) 

• Kontakt med lärare (mail och Luvit) 
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Kursplanens betydelse i undervisningen 

• Utgångspunkten för examination 

• Lärandemålen  

– Tre teman: Kunskap och förståelse, Färdighet och 

förmåga, Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• Mer utförlig information i kursbeskrivningen 

• Arbetar kontinuerligt med kursutveckling 
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Betyg och examination 

• Graderad betygsskala Underkänd, E, D, C, B, A 

 

• På vissa moment, t ex seminarier, enbart 

Godkänd/Underkänd 

 

• Helkursbetyg baseras på delkursbetygen 

 

• Möjlighet till omprov vid underkänt (U) betyg. Ej för att höja 

betyg. 
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Inflytande och arbetsmiljö 

• Kontakt med läraren, handledaren, delkursledaren, kursledaren, 

studierektor 

• Svara på kursvärderingar (brukar framgå i schemat) 

 

• Studentrepresentanter i ledningsgrupper och styrelsen 

• Samhällsvetarkåren 

 

• Studentens rättigheter och skyldigheter: 

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-

skyldigheter-som-student 

• Bidra till att skapa en god arbetsmiljö 
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Akademisk hederlighet 

• Fusk – att vilseleda för att få ett bättre resultat 

• Plagiering- att lägga fram text som någon annan författat som sin 

egen, utan att hänvisa till källan 

– Osäker? Fråga lärare, handledare, bibliotekarie 

• Nolltolerans för fusk på alla prov 

• Misstanke om fusk anmäls till Disciplinnämnden  

• Fusk kan leda till varning eller avstängning 

• ”Urkund”- program som jämför studentuppsatser med andra 

publicerade texter för att hitta överensstämmelser 
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Psykologi som vetenskap 

• Psykologins bredd 

• Biologisk nivå: hjärnan, hormoner, gener, evolution 

• Psykologisk nivå: tankar, känslor, motivation, personlighet 

• Miljönivå: kontext, sociala faktorer, kultur 

 

• En grov uppdelning 

• En kombination. Fast exakt på vilket sätt? 
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Översiktskurs 

30 hp, HT+VT, helfart 

Arbets- och organisationspsykologi 

30 hp, HT+VT, helfart 

Personlighets- och 

utvecklingspsykologi 

30 hp, HT+VT, helfart 

Kognitions- och neuropsykologi 

30 hp, HT+VT, helfart 

Socialpsykologi 

30 hp, HT+VT, helfart 

Idrottspsykologi 

30 hp, HT, helfart 

Kandidatkurs i psykologi 

30 hp, HT+VT, helfart 

Behörighetskrav till kandidatkursen: (a) En översiktskurs omfattande minst 30 hp samt 30 hp i psykologi på områdeskurser eller 

temakurser. 

Områdeskurser 
Temakurser 

Fristående kurser på Grundnivå 
Behörighetskrav till samtliga områdes-, översikts- och temakurser: Grundläggande samt Matematik A + Samhällskunskap A. 

Områdesbehörighet 5. 

Rekrytering och urval av personal 

15 hp, halvfart 

Rättspsykologi 

15 hp, halvfart 

Marknadsföringspsykologi och inflytande 

15 hp, halvfart 

Samtals- och intervjuteknik 

15 hp, halvfart 

Kreativitetspsykologi 

15 hp, halvfart 

Att prestera under stress-teori och 

tillämpningar 

15 hp, halvfart 

Medvetande, förändrade medvetandetillstånd 

och parapsykologi 

15 hp, halvfart 
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Reflektera över det du läser! 

• Vilka kurser/ämnen väljer jag? 

• Vad har jag fått med mig från denna kursen? 

• Hur kan jag använda mig av denna kunskapen i olika 

sammanhang? 

• Hur kan jag knyta detta till mina intressen? 

• Var kan jag lära mig mer om detta? 
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• Ett vetenskapligt förhållningssätt  

• Kritiskt tänkande 

• Internationella möjligheter   

• Kommunikativa förmågor 

• Förmåga att arbeta i team 

• Förmågor att hantera förändringar och lösa komplexa 

problem 

• Personlig utveckling 

• Bred och flexibel kompetens för arbetslivet 

 

 

Vad vill vi att du får med dig från din 

kurs/utbildning? 
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Glöm inte söka!  

• Fristående kurser sökes varje termin.  

• Ansökningstider: senast 15 oktober för kurser till våren, 

senast 15 april för kurser till hösten 

• Glöm inte tacka ja till din plats och webbregistrera dig på 

kursen! 

• Om du vill bli omregistrerad kontakta studievägledarna 
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Bra att veta som ny student 

Var börjar jag? 

Läs på hemsidan under Utbildning/Fristående kurser. 

 

Hittar du inte vad du söker? 

Kontakta expeditionen eller studievägledningen! Vi finns här 

för dig 


