
Konverteringsoversigt BA 2021 fra BA 2011 

 

BA 2021 ECTS  BA 2011 ECTS Supplering (markeret med sort prik) 
/Alternativ meritoverførsel 

1. år      

Socialpsykologi 15  Socialpsykologi 20 ECTS 15/20  

Biologisk Psykologi og 
Neuropsykologi 

7,5  Biologisk Psykologi og 
Neuropsykologi 5 ECTS 

-2,5 • 2,5 overskydende ECTS fra 
Socialpsykologi/Personlighedspsykologi  

• Opgave udenfor kursus regi 2,5 ECTS 

Statistik og kvantitative 
forskningsdesign I 

7,5  Statistik 1 5 ECTS -2,5 • 2,5 overskydende ECTS fra 
Socialpsykologi/Personlighedspsykologi 

• Opgave udenfor kursus regi 2,5 ECTS 

Personlighedspsykologi 15  Personlighedspsykologi 20 ECTS 15/20  

Introduktion til Psykologi og 
videnskabsteori 

7,5  Videnskabsteori og 
psykologiens historie 5 ECTS 

-2,5 • 2,5 overskydende ECTS fra 
Socialpsykologi/Personlighedspsykologi 

• Opgave udenfor kursus regi 2,5 ECTS 

Statistik og kvantitative 
forskningsdesign II 

7,5  Statistik 2 5 ECTS -2,5 • 2,5 overskydende ECTS fra 
Socialpsykologi/Personlighedspsykologi 

• Opgave udenfor kursus regi 2,5 ECTS 

      

2. år       

Kognitionspsykologi 15  Kognitionspsykologi 20 ECTS 15/20  

Kvalitative metoder og 
forskningsdesign 

7,5  Socialpsykologi 5/20 + 
Personlighedspsykologi 2,5/20 

eller Udviklingspsykologi 2,5/20 

  

Klinisk Psykologi I 7,5  Klinisk psykologi 5/15 + Psykiatri 
2,5/5 

  

Pædaogisk Psykologi 7,5  Pædagogisk psykologi 7,5/10  

Udviklingspsykologi 15  Udviklingspsykologi 15/20  



BA 2021 ECTS  BA 2011 ECTS Supplering (markeret med sort prik) 
/Alternativ meritoverførsel 

Klinisk Psykologi II  7,5  Klinisk psykologi 5/15 + Psykiatri 
2,5/5 

  

      

3. år      

Arbejds- og 
organisationspsykologi 

15  Arbejds- og 
organisationspsykologi 10 ECTS 

-5 • Opgave udenfor kursus regi 5 ECTS 

Valgfag 7,5  Valgfag 10 ECTS 7,5/10 Alternativ: Valgfag 5 ECTS + Opgave uden for 
kursus regi 2,5 ECTS 

Alternativ: Overskydende ECTS fra andre 
kurser 

Avanceret forskningsdesign og 
videnskabsteori 

7,5  Forskningsdesign og 
videnskabsteori 

7,5  

Bachelorprojekt 15  Bachelorprojekt 15/20  

Psykologisk Professionstræning 7,5  Klinisk psykologi 5/15 + 
Samtaletræning 2,5 ECTS 

  

Valgfag 7,5  Valgfag 10 ECTS 7,5/10 Alternativ: Valgfag 5 ECTS + Opgave uden for 
kursus regi 2,5 ECTS 

Alternativ: Overskydende ECTS fra andre 
kurser 

 

Overordnede principper for konvertering 

• Det er summen af hele uddannelsen, der gør en god bachelor i psykologi – ikke det enkelte kursus’ indhold. 

• Hvis en studerende bliver strukturelt forsinket som en direkte følge af konverteringen (f.eks. hvis kurser udbydes på andre semestre, der vanskeliggør et 

strømlinet forløb), er studienævnet forpligtet til at forlænge den maksimale studietid. 

• Der kan meritoverføres uden supplering og uden at der går ECTS tabt, hvis den studerende har bestået følgende hele semestre på BA 2011: 

1. semester – overføres til Socialpsykologi, Statistik og kvantitative forskningsdesign I og Biologisk Psykologi og Neuropsykologi 

2. semester – overføres til Personlighedspsykologi, Statistik og kvantitative forskningsdesign II og Introduktion til Psykologi og Videnskabsteori 

3. semester – Overføres til Kognitionspsykologi, Pædagogisk Psykologi og Valgfag 7,5 ECTS 



4. semester – Overføres til Udviklingspsykologi og Arbejds- og organisationspsykologi 

5. semester – Overføres til Klinisk Psykologi I og II, Psykologisk Professionstræning og Avanceret kvalitativ forskningsdesign og videnskabsteori 

6. semester – Overføres til Bachelorprojekt og Valgfag I og II (såfremt der ikke allerede er overført til valgfag fra 3. semester) 

 

 

Eksaminer 

• Prøver vil som udgangspunkt blive udbudt tre gange efter sidste gennemløb af undervisning: 1. Ved ordinær eksamen, 2. ved reeksamen i umiddelbar 

forlængelse af undervisningen og 3. ved ekstraordinær eksamen i det efterfølgende semester. Se dog uden særlige tilfælde for undtagelser.  

• Prøverne der er en del af førsteårsprøven vil blive udbudt til og med sommeren 2022, så det er muligt for de studerende at overholde førsteårsprøven.  

• Der udbydes opgave uden for kursusregi på 2,5 ECTS til evt. supplering af Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II, Biologisk Psykologi og 

Neuropsykologi, Videnskabsteori og psykologiens historie samt valgfag. 

• Der udbydes opgave uden for kursusregi på 5 ECTS i Arbejds- og organisationspsykologi.  

 

 

Særlige tilfælde 

• Overskydende ECTS fra de store grundfag Socialpsykologi og Personlighedspsykologi eller Udviklingspsykologi kan meritoverføres til Kvalitative 

forskningsdesign og videnskabsteori, hvis den studerende har bestået de første 3 eller 4 semestre på uddannelsen. I dette tilfælde vil overskydende 

ECTS fra 3. semester kunne bruges på 1. og 2. semester til at opgradere Statistik 1 og 2 samt Biologisk Psykologi og Neuropsykologi. 

• Valgfag fra 2011-ordningen kan også bruges til at supplere flere små kurser, der ellers ikke vil kunne meritoverføres. 

• Der gives generel dispensation til, at studerende kan deltage i eksamen i Pædagogisk Psykologi på 2011-studieordningen uden at have bestået 

forudsætningskravene fra vintereksamen 2021.  

• Der gives generel dispensation til, at studerende kan deltage i eksamen i Arbejds- og Organisationspsykologi på 2011-studieordningen uden at have 

bestået forudsætningskravene til sommereksamen 2022 og vintereksamen 2022/2023. 

• Da Socialpsykologi, Personlighedspsykologi og Statistik I er en del af førsteårsprøvekravet udbydes eksamen i kurserne frem til sommereksamen 2022.   

• Eksamen i Pædagogisk Psykologi udbydes udover de tre gange en ekstra gang. Det vil sige, at eksamen udbydes for sidste gang til vintereksamen 

2022/23.   

 

 


