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Studieplan 2007/2008

210752 Årsstudium i psykologi (2007 - 08)

Årsstudiet er rettet mot dem som ønsker forståelse for psykologi som fag og vitenskap,
herunder ulike teoretiske, metodologiske og faglige perspektiver.

Studiet er godkjent som opptaksgrunnlag til embedsstudiene i psykologi ved
 . Nasjonalt fagråd for psykologiutdanning har i den forbindelse uttalt:universitetetene

"Etter å ha gjennomført en positiv evaluering av årsstudiet, har rådet konkludert med at
tilbudet ved Høgskolen i Lillehammer faglig og kvalitetsmessig holder mål som tilsvarende
første års studium/årsstudiet i psykologi ved universitetene."

Faglig innhold

Årsstudiet i psykologi har følgende struktur:

1. semester:

Innføringsemne 1 (ex.phil), 10 studiepoeng
Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, 20 studiepoeng

2. semester

Innføringsemne 2 (ex.fac), 10 studiepoeng
Psykologiens metodologi, 10 studiepoeng
Sosialpsykologi, 10 studiepoeng

Yrkesmuligheter

Studiet gir ingen selvstendig yrkeskompetanse, men kan gi viktig tilleggskompetanse til andre
yrkesgrupper.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse
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Undervisnings- og læringsmetode

Fellesforelesninger, gruppeundervisning (seminarer), internett basert undervisning og veiledning,
skriftlige prosjektarbeider, studentundervisning (kollokvier) og individuell veiledning med faglærer.

Eksamen

For emnene Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, Psykologiens metodologi og
Sosialpsykologi er det skriftlig dagseksamen, kortsvar eller flervalg. Bokstavkarakterer.

For prosjektoppgaver benyttes Godkjent/ikke godkjent.

Emnet Innføring i generell psykologi og psykologiens historie må være bestått før man kan gå videre.

Utenlandsopphold

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudium, men vil være aktuelt i et evt.
bachelorstudium.

Heltid/ deltid

Heltid

Studielengde

1 år

Grad/ kompetanse

Årsstudium

Opptak

Samordna opptak
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Kull

2007/2008

Godkjenningsorgan

HiL-styret (s-73/03)

Struktur/emneoppbygging 
Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)

2EXPH Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O 10  

1PSY100
Innføring i generell psykologi og
psykologiens historie

20 O 20  

2EXFAC Examen facultatum (psykologi) 10 O   10

1PSY101 Psykologiens metodologi 10 O   10

1PSY102 Sosialpsykologi 10 O   10

Sum: 30 30

 *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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Emneoversikt

2EXPH Examen Philosophicum (Ex. phil)

Navn:
Examen Philosophicum (Ex. phil)

Kode:
2EXPH

Studiepoeng:
10

Emnebeskrivelse:

Examen philosophicum (Ex. phil.) er et emne på 10 stp, tilpasset Bachelor-studier ved Høgskolen i
Lillehammer.

Den består av to deler:

 

 . Dette omhandler grunnleggende idéer i den vestlige tanke- ogFilosofi- og vitenskapshistorie
vitenskapstradisjonen, fra antikken til vårt århundre.

 

 

 Dette er etSpråk og argumentasjon med vekt på normativ argumentasjon og etikk.
ferdighetsorientert kurs, som inkluderer en innføring i språkforståelse og språklig framstilling og
en innføring i tema i etisk teori og normativ argumentasjon, rettet mot eksempel på konkrete
etiske og samfunnsmessige problemstillinger.
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1.  

2.  

Læringsutbytte:

Emnet har to forbundne målsetninger:

 

Ex.phil. skal gi grunnleggende kunnskaper om et utvalg sentrale emner i filosofiens og
vitenskapens historie fra antikken til vår tid. Disse omfatter  hovedidéer i politisk tenkning og(a)
etikk fra antikken til det 20. århundrede, og  grunntrekk i det vitenskapelige verdensbilde,(b)
med vekt på resultater av betydning for livs- og menneskesyn.

 

 

Ex.phil. skal videreutvikle studentenes ferdigheter i praktisk bruk av språk med hensyn på  (a)
språk- og tekstforståelse, og  egen skriftlig framstilling og argumentasjon, med vektlegging av(b)
normativ eller etisk argumentasjon. Examen philosophicum gir dermed kunnskaper og
ferdigheter som forutsettes for videre studier.

 

Undervisnings- og læringsmetode:

Examen philosophicum vil gi fortrolighet med ulike former for undervisning og arbeidsformer som
studenten vil møte i studiet. Blant disse er forelesninger, arbeid i små og store grupper, fremstilling av
eget arbeid overfor medstudenter og overfor lærer, i form av muntlige framlegg og obligatoriske
skriftlige innleveringer.

Emneeier:

Emne er obligatorisk for:
Bachelor i samfunnsfag (ped. og spes. ped, sosiologi, samtidshistorie), Bachelor i film og
fjernsynsvitenskap, Bachelor i psykologi, Årsstudium i psykologi og Årsstudium i juss

Emne er valgbart for:
Bl.a for Bachelor i kulturprosjektledelse og Bachelor i organisasjon og ledelse.

Arbeidskrav:

Innlevering av 3 korte oppgaver (a 2-3 sider) i hver av de to delene av emnet. Krav om at minst to skal
være godkjent i hver del (i alt minst 4 besvarelser). Studentene oppfordres til å arbeide i små grupper
(normalt inntill 4 personer), men det er anledning til individuell innlevering.

Eksamensform:

4 timers skoleeksamen, med to like store deler i Filosofi- og vitenskapshistorie og Språk og
argumentasjon.

Begge deler må være bestått for å kunne få sluttkarakter.
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Karaktersystem:
Karakter A-F

Forkunnskaper:

Generell studiekompetanse/realkompetansevurdering

Sensorordning:

Semester:
Høst

Heltid/ deltid:
Heltid

Studieår:
2008

Antall studenter:
300

Emneansvarlig:
Kåre Letrud

Undervisningsspråk:
Norsk

Level of course:
Bachelor
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1PSY100 Innføring i generell psykologi og psykologiens
historie

Navn:
Innføring i generell psykologi og psykologiens historie

Kode:
1PSY100

Studiepoeng:
20

Emnebeskrivelse:

Emnet gir en introduksjon i psykologi som fag og vitenskap, dvs. i fagets
problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Dette betyr at faget skal
formidle noen av de viktigste bidrag psykologien har gitt til forståelsen av
mennesket, men også til forståelsen av atferd hos andre organismer.
Historiedelen gir en oversikt over psykologiens utvikling som selvstendig
vitenskap og faglig disiplin. Innføring i de viktigste teoretiske
skoleretninger med de respektive metodiske, faglige, etiske og andre
perspektiver er sentralt sammen med omtale av psykologiens relasjon til
andre vitenskapsgrener og faglige disipliner. Emnet tilfører også viktig
biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor
betydning for psykologiens utvikling som Wundt, Pavlov, Skinner og
Freud.

Læringsutbytte:

Gi grunnlag for en reflektert forståelse av psykologisk kunnskap, samtidig som det søker å gi et bilde
av de mange muligheter som moderne psykologi gir i arbeid med mennesker gjennom en første
innføring i sentrale emner som kognitiv psykologi, biologisk psykologi, personlighetspsykologi, klinisk
psykologi og utviklingspsykologi.

Undervisnings- og læringsmetode:

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning

Emneeier:
ÅR/BA Psykologi

Emne er obligatorisk for:
Bachelor i psykologi
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Arbeidskrav:

Godkjent prosjektarbeid (mappe)

Eksamensform:

6-timers skriftlig individuell eksamen flervalg/kortssvarsoppgaver

Karaktersystem:
Karakter A-F

Forkunnskaper:

Ingen

Sensorordning:
Ekstern sensor vurderer alle besvarelser på emnet

Semester:
Høst

Heltid/ deltid:
Heltid

Studieår:
2007

Antall studenter:
150

Godkjenningsorgan:
Studieutvalget SU-sak 01-07

Dato for godkjenning:
12. jan 07

Emneansvarlig:
Professor Reidulf Watten

Undervisningsspråk:
Norsk

Level of course:
Bachelor
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1.  
2.  

2EXFAC Examen facultatum (psykologi)

Navn:
Examen facultatum (psykologi)

Kode:
2EXFAC

Studiepoeng:
10

Emnebeskrivelse:

Emnet er en psykologitilpasset videreføring og utdyping av det faglige innhold i Ex.Phil. Sentralt er
vitenskapsteori, utvikling av samfunnsvitenskapene og moralske og etiske spørsmål knyttet det
moderne samfunn, herunder innføring i forskningsetikk og fagetiske prinsipper i psykologien.

Læringsutbytte:

Ex.fac. skal gi (1) en videre innføring i etikk og etiske teorier, (2) en grunnleggende innføring i
samfunnsvitenskapelige tenkemåter og tradisjoner, og (3) en elementær innføring i og evne til å
identifisere strukturen i fremstillinger av vitenskapelige resultater og til å forholde seg kritisk til slike
framstillinger. Emnet er lærebokbasert.

Undervisnings- og læringsmetode:

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning

Emneeier:
ÅR/BA Psykologi

Emne er obligatorisk for:
Obligatorisk emne på årstudium i psykologi og på Bachelor i psykologi.

Arbeidskrav:

Ingen obligatorisk undervisning eller krav til tilstedeværelse.
Godkjent prosjektarbeid

Eksamensform:

4 timers skriftlig dagseksamen, kortsvarsoppgaver

Karaktersystem:
Karakter A-F

Forkunnskaper:

Ingen
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Sensorordning:
Ekstern sensor vurderer alle besvarelser på emnet

Semester:
Vår

Heltid/ deltid:
Heltid

Studieår:
2008

Antall studenter:
150

Godkjenningsorgan:
Studieutvalget SU-sak 01-07

Dato for godkjenning:
12.jan 07

Emneansvarlig:
Terje Ødegaard

Undervisningsspråk:
Norsk

Level of course:
Bachelor
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1PSY101 Psykologiens metodologi

Navn:
Psykologiens metodologi

Kode:
1PSY101

Studiepoeng:
10

Emnebeskrivelse:

Emnet gir en elementær innføring i psykologiens forskningsmetoder, metodisk tenkemåte og sentrale
metodeproblemer.

Læringsutbytte:

Hovedsaklig av teoretisk art, siden emnet vanligvis vil bli tatt tidlig i studieløpet. Derfor er det
viktigste å lære, forstå og gjøre rede for begreper, tankeganger, fakta og teorier fra pensum. Det
forventes imidlertid også at studentene viser evne til å drøfte hvordan de faglige kunnskapene kan
anvendes på praktiske eksempler fra virkeligheten.

Undervisnings- og læringsmetode:

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning

Emneeier:
ÅR/BA Psykologi

Emne er obligatorisk for:
Ba psykologi

Arbeidskrav:

Godkjent prosjektarbeid

Eksamensform:

4-timers individuell skriftlig dagseksamen flervalg/kortsvarsoppgaver

Karaktersystem:
Karakter A-F

Sensorordning:
Ekstern sensor vurderer alle besvarelser på emnet

Semester:
Vår
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Heltid/ deltid:
Heltid

Studieår:
2008

Antall studenter:
150

Godkjenningsorgan:
Studieutvalget SU-sak 01-07

Dato for godkjenning:
12. jan 07

Emneansvarlig:
Jo Kleiven

Undervisningsspråk:
Norsk

Level of course:
Bachelor
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1PSY102 Sosialpsykologi

Navn:
Sosialpsykologi

Kode:
1PSY102

Studiepoeng:
10

Emnebeskrivelse:

Emnet gir en innføring i menneskets relasjoner til andre, herunder også menneskets funksjon i grupper
og sosiale systemer.

Sosialpsykologien søker også å gi en forståelse av kulturelle faktorers betydning for menneskets
utvikling og funksjon.

Læringsutbytte:

Hovedsaklig av teoretisk art, siden emnet vanligvis vil bli tatt tidlig i studieløpet. Derfor er det
viktigste å lære, forstå og gjøre rede for begreper, tankeganger, fakta og teorier fra pensum. Det
forventes imidlertid også at studentene viser evne til å drøfte hvordan de faglige kunnskapene kan
anvendes på praktiske eksempler fra virkeligheten.

Undervisnings- og læringsmetode:

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning

Emneeier:
ÅR/BA Psykologi

Emne er obligatorisk for:
Bachelor i psykologi

Arbeidskrav:

Godkjent prosjektarbeid

Eksamensform:

4- timers individuell skriftlig dagseksamen, flervalg/ kortsvarsoppgaver

Karaktersystem:
Karakter A-F

Forkunnskaper:

Ingen
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Sensorordning:
Ekstern sensor vurderer alle besvarelser på emnet

Semester:
Vår

Heltid/ deltid:
Heltid

Studieår:
2008

Antall studenter:
150

Godkjenningsorgan:
Studieutvalget SU-sak 01-07

Dato for godkjenning:
12. jan 07

Emneansvarlig:
Jo Kleiven

Undervisningsspråk:
Norsk

Level of course:
Bachelor


