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Fagstudieordning for Sidefagsuddannelsen i Psykologi på 

bachelor- og kandidatniveau. 

1 Indledning 
Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieordning knytter sig også Rammestudieordning for Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet, som er gældende for alle bachelor- og kandidatuddannelser ved Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet. Rammestudieordningen indeholder regler gældende for alle fakultetets 

uddannelser. 

Studieordningen er godkendt af Dekan Mikkel Vedby Rasmussen den 11. maj 2021. 

1.1 Ikrafttrædelse 
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2021 og gælder for studerende, der påbegynder 

uddannelsen 1. september 2021 eller senere. 

2 Titel og tilknytning 
Uddannelsen er tilknyttet Studienævnet ved Institut for Psykologi og Censorkorpset for Psykologi. Titlen 

afhænger af hvilket centralt grundfag, den studerende kombinerer sidefagsuddannelsen i Psykologi med.  

3 Uddannelsens formål og kompetenceprofil 

3.1 Formål 
 

Sidefagsuddannelsen på bachelorniveau 45 ECTS 

Sidefagsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau (45 ECTS) har til formål at sikre, at den studerende kan: 

• planlægge og varetage kursusforløb, der involverer psykologiske perspektiver fra en eller flere af de 
i uddannelsen gennemgåede psykologiske fagelementer. 

• formidle generelle psykologiske problemstillinger både skriftligt og mundtligt og være opmærksom 
på, hvorledes den videnskabelige psykologis forståelse adskiller sig fra hverdagslivets forståelse. 

• identificere psykologiske aspekter ved forskellige problemstillinger og reflektere over disse 
videnskabeligt. 

• udøve erhvervsfunktioner og kan kvalificere sig til optagelse på sidefagsuddannelsen i Psykologi på 
kandidatniveau (45 eller 75 ECTS). 

 

Sidefagsuddannelsen på kandidatniveau 45 ECTS 

Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau (45 ECTS) har til formål at sikre, at den studerende kan: 
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• identificere og videnskabeligt analysere psykologiske problemstillinger eller problemstillinger med 
psykologiske aspekter. 

• formidle viden om psykologiske problemstillinger til andre både skriftligt og mundtligt med en 
tydeliggørelse af den videnskabelige tilgangs særkende over for hverdagslivets opfattelser. 

• tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i psykologi ved eksaminer, der giver adgang til 
højere læreanstalter.  

• give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner, herunder undervisning i 
psykologi på gymnasialt niveau. 

 

Sidefagsuddannelsen på kandidatniveau 75 ECTS 

Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau (75 ECTS) har til formål at sikre, at den studerende kan: 

• at identificere og videnskabeligt analysere psykologiske problemstillinger eller problemstillinger 
med psykologiske aspekter. 

• formidle viden om psykologiske problemstillinger til andre både skriftligt og mundtligt med en 
tydeliggørelse af den videnskabelige tilgangs særkende over for hverdagslivets opfattelser. 

• tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i psykologi ved eksaminer, der giver adgang til 
højere læreanstalter, herunder undervisning i psykologi på gymnasialt niveau. 

 

3.2 Kompetenceprofil 
 

Sidefagsuddannelsen på bachelorniveau 45 ECTS 

Efter endt uddannelse i psykologi som BA-sidefag (45 ECTS) er den studerende i stand til at: 

Viden 

• demonstrere grundlæggende viden om og indsigt i begreber og teorier inden for social- og 

personlighedspsykologien samt kendskab til de centrale af områdernes empiriske metoder. 

• demonstrere kendskab til tilgrænsende områder inden for enten Biologisk psykologi og 

neuropsykologi eller fra områder gennemgået i Introduktion til psykologi og videnskabsteori. 

Færdigheder 

• identificere, analysere psykologiske problemstillinger af fagligt videnskabelig såvel som generel 

karakter. 

• forholde sig til de valgte psykologiske teorier, dvs. deres tilblivelse og forklaringsværdi.  

Kompetencer 
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• reflektere over psykologiske problemstillinger af fagligt videnskabelig såvel som generel karakter. 

• anvende den viden og de færdigheder fra de ovennævnte valgte fagområder over for teoretiske og 

praktiske problemstillinger. 

 

Sidefagsuddannelsen på kandidatniveau 45 ECTS 

Efter endt uddannelse i psykologi som KA-sidefag (45 ECTS) er den studerende i stand til at: 

Viden 

• demonstrere supplerende viden (efter gennemført BA i psykologi som sidefag) om grundlæggende 

begreber, teorier og metoder inden for et udvalg af psykologiens grunddiscipliner. 

• demonstrere kendskab til enkelte af psykologiens professionsrettede fagområder. 

Færdigheder 

• identificere og analysere psykologiske problemstillinger og andre sagsforhold, der rummer 

psykologiske dimensioner, på et omfattende psykologisk, videnskabeligt grundlag. 

Kompetencer 

• forholde sig kritisk refleksivt til psykologiske teorier, deres tilblivelse og forklaringsværdi.  

• anvende den erhvervede viden og færdigheder i videnskabeligt begrundet refleksion over 

teoretiske såvel som praktiske problemstillinger. 

 

Sidefagsuddannelsen på kandidatniveau 75 ECTS 

Efter endt uddannelse i psykologi som KA-sidefag (75 ECTS) er den studerende i stand til at: 

Viden 

• demonstrere supplerende viden (efter gennemført BA i psykologi som sidefag) om grundlæggende 

begreber, teorier og metoder inden for alle psykologiens grunddiscipliner. 

• demonstrere kendskab til flere af psykologiens professionsrettede fagområder. 

Færdigheder 

• identificere og analysere psykologiske problemstillinger og andre sagsforhold, der rummer 

psykologiske dimensioner, på et omfattende psykologisk, videnskabeligt grundlag. 

• identificere og videnskabeligt analysere psykologiske problemstillinger eller problemstillinger med 

psykologiske aspekter. 

Kompetencer 

• forholde sig kritisk refleksivt til psykologiske teorier, deres tilblivelse og forklaringsværdi.  
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• anvende den erhvervede viden og færdigheder i videnskabeligt begrundet refleksion over 

teoretiske såvel som praktiske problemstillinger. 

• formidle viden om psykologiske problemstillinger til andre både skriftligt og mundtligt med en 

tydeliggørelse af den videnskabelige tilgangs særkende over for hverdagslivets opfattelser. 

 

 

3.3 Adgangskrav og adgangsbegrænsning 
 

3.3.1 Adgangskrav 

 

Sidefagsuddannelsen på bachelorniveau 45 ECTS 

Studerende, der er optaget ved en bacheloruddannelse ved et andet fag under Københavns Universitets 

fakulteter eller en anden uddannelsesinstitution, hvor sidefaget kan indgå og være meritgivende, kan 

indskrives til Sidefagsuddannelsen i Psykologi. 

• Specifikt adgangskrav til Sidefagsuddannelsen i Psykologi er matematik på B-niveau. 

• Mindst 6,0 i gennemsnit på din adgangsgivende eksamen. 

 

Studerende, der er optaget på deres centrale fag på Københavns Universitet før den 1. september 2018, er 

ikke omfattet af det nævnte karakterkrav. 

 

Sidefagsuddannelsen på kandidatniveau 45 ECTS 

Forudsætningen for optag på Sidefagsuddannelsen i psykologi på kandidatniveau på 45 ECTS er følgende: 

• en bacheloruddannelse med gymnasiefag enten inden for samfundsvidenskab eller inden for 

humaniora med centralt fag i dansk, filosofi eller religion som grundfag, samt  

 

• 45 ECTS sidefagsuddannelse i Psykologi på bachelorniveau eller tilsvarende kvalifikationer. 

 

Sidefagsuddannelsen på kandidatniveau 75 ECTS 

Forudsætningen for optag på Sidefagsuddannelsen i psykologi på kandidatniveau på 75 ECTS er følgende: 
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• en bacheloruddannelse med gymnasiefag som centralt fag1, samt 

• 45 ECTS sidefagsuddannelse i Psykologi på bachelorniveau eller tilsvarende kvalifikationer. 

 

3.3.2 Adgangsbegrænsning 

 

Der er begrænsede pladser på bachelordelen af sidefaget i psykologi. Ansøgere, som inden 

ansøgningsfristen har bestået matematik B, prioriteres før øvrige ansøgere. Hvis der er flere ansøgere end 

pladser, vil der blive trukket lod efter en fordelingsnøgle, som er baseret på, hvor den enkelte ansøger 

læser sit centrale fag. Hvis fx 50 % af ansøgerne kommer fra Det Humanistiske Fakultet, vil 50 % af 

pladserne gå til studerende fra Det Humanistiske Fakultet. Ansøgningerne bliver sorteret i følgende puljer, 

som den procentvise fordeling tager udgangspunkt i: Ansøgere fra hhv. SAMF, HUM og SCIENCE ved KU. 

 

Studerende fra andre universiteter kan indskrives på sidefaget, såfremt der er ledige pladser. 

4 Uddannelsens indhold og faglige profil 

4.1 Sidefagsuddannelsens overordnede indhold 
 

Sidefagsuddannelsen på bachelorniveau 45 ECTS 

Uddannelsen består af konstituerende fagelementer for uddannelsens særlige faglige kompetence og 

identitet svarende til 45 ECTS. Centralt i uddannelsen står en grundlæggende videnskabelig indføring i 

Socialpsykologi og Personlighedspsykologi som både teoretiske og metodiske grunddiscipliner.  

Sidefagsuddannelsen på kandidatniveau 45 ECTS 

Uddannelsen består af konstituerende fagelementer for uddannelsens særlige faglige kompetence og 

identitet svarende til 45 ECTS.  

Bachelorsidefagets videnskabelige introduktion til socialpsykologien og personlighedspsykologien suppleres 

med videnskabelige indføringer i kognitionspsykologien og udviklingspsykologien som teoretiske og 

metodiske grunddiscipliner.  

Sidefagsuddannelsen på kandidatniveau 75 ECTS 

 
1 Pånær hvis grundfaget er inden for samfundsvidenskab eller inden for humaniora med centralt fag i 

dansk, filosofi eller religion. I så fald skal den studerende tage Sidefagsuddannelsen på kandidatniveau 45 

ECTS. 
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Uddannelsen består af konstituerende fagelementer for uddannelsens særlige faglige kompetence og 

identitet svarende til 67,5 ECTS. Der indgår endvidere valgfag på 7,5 ECTS. 

Bachelorsidefagets videnskabelige introduktion til socialpsykologien og personlighedspsykologien suppleres 

med videnskabelige indføringer i kognitionspsykologien, udviklingspsykologien og arbejds- og 

organisationspsykologien som teoretiske og metodiske grunddiscipliner.  

 

4.2 Moduler 
 

Sidefagsuddannelsen på bachelorniveau 45 ECTS 

Nedenfor er anført det anbefalede studieforløb. Kurserne udbydes kun i semestrene som det fremgår af 

oversigten. 

1. semester (efterår) 2. semester (forår) 
 

Socialpsykologi  
(15 ECTS) 
 

Personlighedspsykologi  
(7,5 ECTS) 

Introduktion til psykologi og videnskabsteori 
(7,5 ECTS) 
 

Biologisk psykologi og Neuropsykologi  
(7,5 ECTS) 

Psykologiformidling (7,5 ECTS) 
 

 

 

Konstituerende fagelementer (i alt 45 ECTS)  

Socialpsykologi   15 

Personlighedspsykologi   7,5  

Psykologiformidling   7,5 

Introduktion til psykologi og videnskabsteori 7,5 

Biologisk psykologi og Neuropsykologi  7,5 

 

Der henvises i øvrigt til Kapitel 6 ”Fagkatalog”, hvor indhold og målbeskrivelser samt øvrige detaljer er 

beskrevet for alle uddannelsens fagelementer. Supplerende og uddybende oplysninger findes i det 

elektroniske kursuskatalog på http://kurser.ku.dk/. 

Sidefagsuddannelsen på kandidatniveau 45 ECTS 

Nedenfor er anført det anbefalede studieforløb. Kurserne udbydes kun i semestrene som det fremgår af 

oversigten. 

 

http://kurser.ku.dk/
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1. semester (efterår) 2. semester (forår) 
 

Kognitionspsykologi 
(15 ECTS) 
 

Udviklingspsykologi 
(15 ECTS) 

Gruppe A 
 

Gruppe B 

 

*Studerende skal vælge enten gruppe A eller gruppe B:  

1. semester (kun efterår) 
Gruppe A 

Klinisk Psykologi 
(7,5 ECTS) 
 

Valgfag (ikke inden for 
klinisk psykologi)  
(7,5 ECTS) 

 

2. semester (kun forår) 
Gruppe B 

Pædagogisk Psykologi 
(7,5 ECTS) 
 

Valgfag (ikke inden for 
social- og 
udviklingspsykologi)  
(7,5 ECTS) 

 

Konstituerende fagelementer (i alt 30 ECTS)  

Kognitionspsykologi  15 

Udviklingspsykologi  15 

 

Der henvises i øvrigt til Kapitel 6 ”Fagkatalog”, hvor indhold og målbeskrivelser samt øvrige detaljer er 

beskrevet for alle uddannelsens fagelementer. Supplerende og uddybende oplysninger findes i det 

elektroniske kursuskatalog på http://kurser.ku.dk/. 

Sidefagsuddannelsen på kandidatniveau 75 ECTS 

Nedenfor er anført det anbefalede studieforløb. Kurserne udbydes kun i semestrene som det fremgår af 

oversigten – Valgfag kan dog frit placeres på 2. og/eller 3. semester. 

1. semester (efterår)  2. semester (forår) 3. semester (efterår)  

http://kurser.ku.dk/
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Kognitionspsykologi  

(15 ECTS) 

Udviklingspsykologi  

(15 ECTS) 

Arbejds- og organisationspsykologi 

(15 ECTS) 

Klinisk Psykologi I 

(7,5 ECTS) 

Pædagogisk Psykologi 

(7,5 ECTS) 

 

Valgfag  

(7,5) 

Klinisk Psykologi II  

(7,5 ECTS) 

 

 

Konstituerende fagelementer (i alt 67,5 ECTS)  

Kognitionspsykologi  15 

Klinisk Psykologi I  7,5 

Udviklingspsykologi  15 

Pædagogisk Psykologi  7,5 

Klinisk Psykologi II  7,5 

Arbejds- og organisationspsykologi 15 

 

Valgfag (i alt 7,5 ECTS) 

Fra kandidatuddannelsen 2015-studieordning: 

• Arbejds- og organisationspsykologi 

Fagelement 101: Videregående anvendt teori og metode 7,5 

• Klinisk Psykologi 

Fagelement 201: Videregående anvendt teori og metode 7,5 

• Neuropsykologi 

Fagelement 301: Videregående anvendt teori og metode 7,5 

• Social udviklings- og integrationspsykologi 

Fagelement 401: Videregående anvendt teori og metode 7,5 

For disse valgfag henvises til KA 2015-studieordningen hvor indhold, målbeskrivelser samt øvrige detaljer er 

beskrevet.  

Valgfag, der udbydes til både bachelor- og kandidatstuderende: 

 

• Valgfag udbudt af Institut for Psykologi (maksimalt 7,5 ECTS) 

Specifikke kursusbeskrivelser og målbeskrivelse for valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de 

løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene på https://kurser.ku.dk. 

Der henvises i øvrigt til Kapitel 6 ”Fagkatalog”, hvor indhold og målbeskrivelser samt øvrige detaljer er 

beskrevet for resten af uddannelsens fagelementer. Supplerende og uddybende oplysninger findes i det 

elektroniske kursuskatalog på http://kurser.ku.dk/. 

https://kurser.ku.dk/
http://kurser.ku.dk/
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4.3 Tilmelding til fag og prøver 
 

Sidefagsuddannelsen på bachelorniveau 45 ECTS 

Administrationen tilmelder de studerende til undervisning og eksamen på sidefagsuddannelsen.  

Dog er studerende, som ikke følger den anbefalede studieplan, selv ansvarlige for, at de er tilmeldt den 

rigtige undervisning og de rigtige eksaminer. 

 

Sidefagsuddannelsen på kandidatniveau 45 ECTS eller 75 ECTS  

Administrationen tilmelder de studerende til undervisning og eksamen på sidefagsuddannelsens første 

semester.  

Dog er studerende, som ikke følger den anbefalede studieplan, selv ansvarlige for, at de er tilmeldt den 

rigtige undervisning og de rigtige eksaminer. 

Studerende på resten af uddannelsen tilmelder sig selv til undervisning og eksamen i tilmeldingsperioderne. 

5 Eksamen 

5.1 Bedømmelse og censur 
 

Sidefagsuddannelsen på bachelorniveau 45 ECTS og kandidatniveau 45 ECTS eller 75 ECTS 

Bedømmelses- og censurform fremgår af de enkelte fagbeskrivelser i fagkataloget. 

 

5.2 Pensumopgivelser  
 

Sidefagsuddannelsen på bachelorniveau 45 ECTS og kandidatniveau 45 ECTS eller 75 ECTS 

De af faglærerne sammensatte, og af Studienævnet godkendte, obligatoriske pensumlister foreligger primo 

januar, hhv. primo august. 

I alle fagelementer skal pensum indeholde faglig central og aktuel litteratur. 

Selvvalgt litteratur kan godkendes af den eksaminationsberettigede underviser senest en måned inden 

aflevering af opgaven. I den selvvalgte litteratur skal mindst en tredjedel være primærlitteratur. 

Primærlitteratur defineres som litteratur, hvori forfatteren (eller forfatterne) yder et nyt og originalt bidrag 

til faglitteraturen inden for pågældende område. Dette bidrag kan være af empirisk eller teoretisk karakter. 

Primær litteratur omfatter litteratur, der i moderat omfang kan inkludere elementer af referat af anden 

litteratur, videnskabelige bøger, kapitler fra sådanne bøger samt oversigtsartikler (review-artikler). 
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Lærebøger af redegørende karakter er ikke omfattet af definitionen på primær litteratur. Selvvalgt 

litteratur skal være på samme niveau (eller højere) som den obligatoriske litteratur. Som selvvalgt litteratur 

inden for den krævede pensumramme for et fagelement kan ikke opgives litteratur, der er opgivet som 

obligatorisk eller selvvalgt litteratur inden for andre fagelementer. Der skal altså være tale om nyt 

pensumlitteratur. Ud over den krævede pensumramme må der dog gerne anvendes supplerende litteratur, 

som har været anvendt tidligere. 

Al faglig litteratur, der opgives som selvvalgt pensum til større skriftlige opgaver, skal bruges og refereres 

direkte i opgaveteksten. 

Når der henvises til antal sider i studieordningen menes der normalsider, jf. Rammestudieordningen for Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

 

5.3 Eksamensgrundlag 
 

Sidefagsuddannelsen på bachelorniveau 45 ECTS og kandidatniveau 45 ECTS eller 75 ECTS 

Eksamensgrundlaget udgøres af fagelementets mål og senest godkendte pensum. Der henvises i øvrigt til 

Kapitel 6 ”Fagkatalog”, hvor indhold og målbeskrivelser samt øvrige detaljer er beskrevet for alle 

uddannelsens fagelementer. Supplerende og uddybende oplysninger, samt det enkelte semesters udbud 

findes i det elektroniske kursuskatalog på http://kurser.ku.dk. 

6 Fagkatalog 
 

For fagbeskrivelser (på nær Personlighedspsykologi, Psykologiformidling og valgfag, som fremgår nedenfor) 

henvises der til Fagstudieordningen for bacheloruddannelsen i Psykologi 2021 og Fagstudieordningen for 

kandidatuddannelsen i Psykologi 2015 samt til kursuskataloget på http://kurser.ku.dk.   

  

http://kurser.ku.dk/
http://kurser.ku.dk/
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Personlighedspsykologi 

- Personality Psychology 

7,5 ECTS 

Formål og indhold 

Personlighedspsykologi er den del af psykologien, der fokuserer på det enkelte individ og det enkelte 

individs livshistorie, intraindividual forskelle og forskelle mellem mennesker under temaer som for 

eksempel selvet, subjektivitet, identitet og personlighed. Der introduceres til en bred vifte af forskellige 

metodologiske og teoretiske traditioner herunder trækteori, psykoanalyse, eksistenspsykologi, 

fænomenologi, kognitiv psykologi og forskellige sociokulturelle teorier med fokus på at formulere 

grundlagsproblemer. Kursets formål er at introducere den studerende til grundlæggende teorier og deres 

anvendte metoder samt sammenhængen mellem teori og metode. Formålet er også at præsentere 

eksempler på banebrydende empirisk forskning med fokus på at skabe en bred og mangeaspektueret 

forståelse for personligheden og dens udvikling.  

 

Målbeskrivelse 

Efter endt kursus skal den studerende: 

 

Viden 

• kunne demonstrere bredt og dybt kendskab til udvalgte personlighedspsykologiske teorier, 

begreber og empiriske undersøgelser. 

• kunne redegøre for disse teoriers historiske traditioner inden for personlighedspsykologien.  

• have kendskab til personlighedspsykologiske metoder.  

 

Færdigheder 

• kunne analysere teoriers og metoders muligheder og begrænsninger ved anvendelsen i forhold til 

den givne problemstilling.  

Kompetencer 

• kunne kritisk tage stilling til teoriernes og metodernes udsagnskraft. 

 

Undervisning og arbejdsform 

Undervisningen består af forelæsninger, der dækker teori, metode og empiriske undersøgelser.  

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet 

litteratur angives i forelæsningsplanen. 
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Pensum 

700 normalsiders obligatorisk litteratur. 

 

Eksamensbestemmelser 

Ordinær prøve: 

o PRØVEFORM:  Skriftlig hjemmeopgave, 1 uge. 

o CENSURFORM: Intern prøve. 

o BEDØMMELSESFORM: 7-trinsskalaen.  

o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve.  

o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 10 normalsider. 

Ekstraordinær prøve + syge-/reeksamen: Som ordinær prøve.  

Forudsætning for tilmelding 

Ingen særlige forudsætninger. 
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Psykologiformidling 

- Teaching Psychology 

7,5 ECTS 

Formål og indhold 

Faget giver en indføring i forudsætninger for planlægning, gennemførelse og evaluering af formidling af 

psykologiske teorier og metoder møntet på målgrupper med en anden faglig baggrund end psykologi. Faget 

har til formål at udvikle den studerendes teoretisk baserede praksis i psykologiformidling, og omfatter 

pædagogiske øvelser og refleksion over praksisrelateret teori, der retter sig mod formidling af det 

psykologiske fagområdes discipliner, teorier, metoder og særskilte problemstillinger. 

Fagelementets centrale emner omfatter introduktion til kompetenceudviklende læringsprocesser i 

psykologiformidling, kommunikations- og formidlingsformer, feedback-processer i teori og praksis, samt 

træning i og kritisk stillingtagen til formidlerrollen og etiske fordringer i psykologiformidling. 

 

Målbeskrivelse 

Efter endt kursus skal den studerende: 

 

Viden 

• kunne demonstrere bredt kendskab til kompetenceudviklende læringsprocesser inden for 

psykologiformidling. 

• kunne redegøre for centrale kommunikations- og formidlingsformer relateret til formidlingen af 

psykologiske teorier og metoder.  

• have kendskab til feedback-processer i teori og praksis som de anvendes i psykologiformidling.  

 

Færdigheder 

• tilrettelægge og varetage en enkel, mundtlig formidlingsaktivitet relateret til en given psykologisk 
teori eller metode struktureret og klart.  

• give feedback under inddragelse af centrale elementer fra pædagogisk/didaktisk teori. 

Kompetencer 

• kunne redegøre for og kritisk analysere en problemstilling relateret til formidling af psykologiens 
teorier eller metoder under inddragelse af væsentlige elementer fra psykologiformidlingens teori 
og praksis.  

Undervisning og arbejdsform 

Undervisningen består af seminarhold, der dækker praksisrelateret teori og centrale temaer relateret til 
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formidlingen af psykologiske teorier, metoder og problemstillinger. Temaerne eksemplificeres via oplæg, 

cases, samt praktiske øvelser og refleksioner, som de studerende indgår aktivt i. Til undervisningen indgår 

75% fremmøde som en del af aktivitetskravet. 

 

Pensum 

500 normalsiders obligatorisk litteratur og 100 siders selvvalgt litteratur.  

 

Eksamensbestemmelser 

Ordinær prøve: 

o PRØVEFORM:  Skriftlig hjemmeopgave med refleksioner over pointer opnået i forløbet. 

Refleksionsopgaven udleveres ved undervisningens start. 

o CENSURFORM: Intern prøve. 

o BEDØMMELSESFORM: Bestået/ikke bestået. 
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. 
o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 7 normalsider.  
o FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Den studerende har fået godkendt 75% fremmøde samt 

aktiv deltagelse i form af varetagelse af en formidlingsaktivitet.  

Ekstraordinær prøve + syge-/reeksamen: Som ordinær prøve.  

Forudsætning for tilmelding 

Ingen særlige forudsætninger. 
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Valgfag 

- Elective course 

7,5 ECTS 

Formål og indhold 

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige 

genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til 

psykologien.  

Følgende fagelementer kan tages som valgfag (i alt 7,5 ECTS): 

Fra kandidatuddannelsen 2015-studieordning: 

• Arbejds- og organisationspsykologi 

Fagelement 101: Videregående anvendt teori og metode 7,5 

• Klinisk Psykologi 

Fagelement 201: Videregående anvendt teori og metode 7,5 

• Neuropsykologi 

Fagelement 301: Videregående anvendt teori og metode 7,5 

• Social udviklings- og integrationspsykologi 

Fagelement 401: Videregående anvendt teori og metode 7,5 

 

- se formål og indhold, målbeskrivelser, undervisningsform og eksamensbestemmelser i KA 2015-

studieordningens Modul 100, Modul 200, Modul 300 og Modul 400. 

 

Valgfag, der udbydes til både bachelor- og kandidatstuderende: 

 

• Valgfag udbudt af Institut for Psykologi (maksimalt 7,5 ECTS).  

Specifikke kursusbeskrivelser og målbeskrivelse for valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de 

løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene på https://kurser.ku.dk. 

 

 

https://kurser.ku.dk/

