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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna identifiera och formulera forskningsrelevanta frågeställningar inom det det 

arbets- och organisationspsykologiska området, samt självständigt kunna avgränsa 
och utforma en forskningsdesign,

• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka teorier och tidigare forskning,
• visa förmåga att planera, genomföra och sammanställa ett självständigt vetenskapligt 

arbete inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet,
• visa förmåga att genomföra försvar av eget examensarbete samt opposition på annan 

students examensarbete,
• kunna tillämpa forskningsetiska principer,
• visa förmåga att författa en text genom ett korrekt språkbruk med tydliga 

formuleringar vad gäller begreppsdefinitioner, argumentation och resonemang,
• visa förmåga att författa en text genom att använda ett korrekt språkbruk med 

tydliga formuleringar vad gäller begreppsdefinitioner, argumentation och 
resonemang.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 120 hp varav 60 hp inom huvudområdet psykologi inklusive 
kurserna Forskningsmetod 7,5 hp och Uppsatsarbete 7,5 hp eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
De studerande examineras genom att självständigt ha planerat, genomfört och försvarat sitt 
examensarbete samt utfört en kritisk individuell granskning av ett annat examensarbete vid 
ett seminarium.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
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funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
EXM540

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2E  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller 
examensarbete för kandidatexamen

Huvudområde(n)
Psykologi
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