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Varighet, omfang og nivå
6-3-Omfang (år): 3,0
6-2-Organisering: heltidsstudium
6-2-Omfang (sp): 180,0
6-4-Arbeidsbelastning: 40-42,5 timer per uke
6-5-NKR-nivå: 1. syklus
Opptakskrav
Opptak til studieprogrammet krever godkjent generell studiekompetanse. Søknader behandles av Samordna opptak.
2-1-Opptaksform: Samordna opptak
Innledning
Psykologi handler om hvordan du tenker de tankene du gjør, hvorfor du føler og hvilke følelser du har, og hvorfor du handler som du gjør i forskjellige tilstander og situasjoner.
Psykologifagene er i stor grad brukerveiledningen til mennesket - det handler om deg.
Faget psykologi har en fot innen både naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Hovedområdene i psykologien er biologisk psykologi, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi,
sosialpsykologi, personlighetspsykologi og klinisk psykologi.
Innenfor psykologifaget er det mulig å spesialisere seg innenfor ett bestemt tema, men før du gjør det er det viktig å opparbeide en god forståelse av alle hovedområdene. Da vil du få
en bedre breddeforståelse og bedre evne til å se de større linjene som igjen er viktig for utvikling og fremgangen i faget.
Læringsutbytte
En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
har kunnskap om hvordan et psykologisk fenomen kan studeres og forklares ut i fra ulike ståsted
har kunnskap om psykologifaget og dets særegenhet og plass innen generell vitenskap
har metodekunnskap, samt god forståelse for grunnleggende prinsipper knyttet til vitenskapelig arbeidsmåte som innsamling og analyse av et datamateriale
Ferdighet
kan gjengi, diskutere og analysere flere ulike psykologiske fenomener innenfor de fem basaldisiplinene: sosialpsykologi, biologisk psykologi, utviklingspsykologi, kognitiv
psykologi, personlighetspsykologi og klinisk psykologi
kan sammenlikne og vurdere ulike teoretiske tilnærmingsmåter fra sosialpsykologi, utviklingspsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi og klinisk
psykologi
kan gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i henhold til metodiske og etiske prinsipper for god vitenskapelig psykologisk forskning, og ha god evne til skriftlig formidling av
et vitenskapelig tema
Generell kompetanse
har utviklet en kritisk tilnærming til kunnskap generelt og psykologisk kunnskap spesielt
har respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon og etterrettelighet, og se betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
har god kunnskap om etiske prinsipper og retningslinjer for datainnsamling, analyser, presentasjon og framstilling av forskningsbasert empiri og teori
Tillegg
Oppbygging av studiet
Bachelorstudiet i psykologi (180 sp) er normert til 6 semester og består av:
De obligatoriske innføringsemnene EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap (7,5 sp) og perspektivemne (7,5 sp)
En fordypning i psykologi som består av 105 sp obligatoriske emner, inkludert ex.fac.: PSY1010, PSY1011, PSY1012, PSY1013, PSY1014, PSY1015, PSY1016, PSY1017, PSY2017,
PSY2018, PSY2022 og PSY2900-PSY2906
Breddeår på 60 sp, hvor studentene kan velge: Enten de valgfrie dybdeemnene innen psykologi: PSY2012, PSY2013, PSY2014, PSY2015, PSY2016, PSY2019, PSY2020 og PSY2021,
eller et årsstudium i et annet fag (i breddeåret 3. og 4. semester) og/eller fritt valgte emner, slik at dette til sammen utgjør 60 sp.
I breddeåret kan studentene ta fritt valgte emner på til sammen 60 sp, et årsstudium i et annet fag, eller studier i utlandet, som de kan søke opptak til via utdanningsplanen. Studenten er
selv ansvarlig for å velge emner som ikke har kolliderende undervisnings- eller eksamenstidspunkt innenfor samme semester.
Psykologisk institutt anbefaler studentene å ta emnene PSY2012, PSY2013, PSY2014, PSY2015, PSY2016, PSY2019, PSY2020 og PSY2021 (til sammen 60 sp) i breddeåret.

Læringsformer
De ulike læringsformene i Bachelorprogrammet i psykologi består av forelesninger og frivillige kollokvier. I tillegg til dette så arrangeres det ulike fagkvelder og seminarer på frivillig
basis av studentene. Studentene selv arrangerer PsykoAKTIV som er en serie med forelesninger holdt av studentene selv.
Vurderingsformer
Bachelorprogrammet i psykologi har varierte vurderingsformer. Det første året har fire av åtte emner en obligatorisk aktivitet i tillegg til 4 timer skriftlig eksamen. 7 av 8 emner bruker

1/2

5.7.2017

Studieplan - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap - BPSY17

karakterskalaen A-F. I det andre året på bachelor blir studentene introdusert til rapporter og hjemmeeksamener. Dette for å gi studentene mere skrivetrening til
bacheloroppgaven.Valueringsformer og vitnemålStudentenes ferdigheter vil bli vurdert med bokstavkarakterer (bk) eller bestått / ikke bestått (b). Vurderingsform er spesifisert i
emnebeskrivelsene. Når emnene, som til sammen oppfyller kravene til graden, er avlagt, vil det bli skrevet vitnemål.
Internasjonalisering
Det er mulig å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet. Instituttet anbefaler utreise enten i 3. og/eller 4. semester (breddeåret) for å ta valgfrie emner, eller i 5.
og/eller 6. semester for å ta emner som kan inngå i fordypningen. Eventuelt kan studentene flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår.
Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av fakultetet før utreise, og skal planlegges og registreres i utdanningsplanen til studenten innenfor de tre årene bachelorgraden er
normert til. Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier, det vil si at utvekslingsoppholdet må tilsvare 30 studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester. Etter at
utvekslingsoppholdet er ferdig, må studentene søke fakultetet om endelig godkjenning av emnene. Emnene og studiepoengene blir da registrert i studentens utdanningsplan og
rapportert til Lånekassen. Emner som søkes endelig godkjent etter at graden er oppnådd og vitnemålet er skrevet ut, kan ikke registreres og rapporteres til Lånekassen, eller inngå på
vitnemålet.
Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av normert studietid.
Instituttet har avtaler som kan benyttes, samt at NTNU har mange avtaler som studentene også kan bruke. Før man kan reise på utvekslingsopphold må det søkes om
forhåndsgodkjenning.
Entreprenørskap, innovasjon og nytenkning
Gjennom bacheloroppgavene ved instituttet bidrar studentene til forskning innenfor de ulike fagfeltene i psykologien. Flere av bacheloroppgavene har også blitt publisert i
vitenskapelige artikler.
Flere studenter har i senere tid etablert egne organisasjoner basert på ervervet psykologikunnskap. Eksempler på dette er organisasjonener som Støttehjulet og PUG psykologistudenter Uten Grenser. Det finnes også eksempler på at tidligere studenter har startet opp egne bedrifter basert på psykologikunnskap kombinert med metodeferdigheter.
Yrkesmuligheter
I et samfunn som i stadig økende grad etterspør evidensbasert kunnskap er psykologisk fagkompetanse svært attraktivt og relevant for mange ulike arbeidsoppgaver. En treårig
utdannelse innen psykologi gir muligheter til å jobbe som rådgiver og konsulent innen en rekke ulike offentlige og private områder, som for eksempel organisasjonsrådgivning, ledelse,
HMS arbeid, prosjektarbeid, utredning, kommunikasjon, saksbehandling, forskning, formidling, informasjon, medier og markedsføring, offentlig helsevesen, barne- og familievernstjenesten og mye mer.
Videre studier
Etter endt bachelorgrad er du kvalifisert til å søke opptak på master i psykologi. Det er ogsp flere mastere ved NTNU du kan søke på. Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon.
Praksisstudier
Krav om skikkethet
Spesielle krav og betingelser
Andre relevante opplysninger
Overgangsordninger
Overgangsordninger knyttet til bachelor i samfunnsvitenskapelige fag (BSV) med fordypning i psykologi (82,5 sp) finnes i studiehåndboka for 2013-2014:
www.ntnu.no/studier/studiehandbok/eldre/
Ekskursjoner
Frister og valg
Masteroppgave
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