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Studieinriktning socialpsykologi: 
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Socialpsykologi som huvudämne: 
Examensfordringarna 2016-2017 

  

Obligatoriska gemensamma studieavsnitt för MSV 
programmet 

 

MSV-405 Vetenskapligt tänkande i 
samhällsvetenskaper, 5 sp 

Om studeranden påbörjat eller avlagt 
magisterseminarie I, 5 sp (eller 
Forskningsplaneringsseminarium  5 sp), kan 
studieavsnittet ersättas med vilken som helst 
studieavsnitt på fördjupad nivå inom MSV 
programmet 

MSV-301 Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i 
norden, 5 sp 
 

Om studeranden påbörjat eller avlagt 
magisterseminarie I, 5 sp (eller 
forskningsplaneringsseminarium  5 sp), kan 
studieavsnittet ersättas med vilken som helst 
studieavsnitt på fördjupad nivå inom MSV 
programmet 

Obligatoriska fördjupade studier Fördjupade studier inom socialpsykologi 2016-2017 

MSV-SP310 Magisterseminarium I 5 sp 74030T SP030 Forskningsplaneringsseminarium  5 sp 

MSV-SP311 Magisterseminarium II 5 sp 74035 SP035 Pro gradu -seminarie  5 sp 

Arbetslivsorientering 5-10 sp 
 
74031 SP031 Praktisk yrkesorientering  5 sp eller 
ersättande studieavsnitt som godkänts tidigare 
istället för praktik 

 

Valbara metodstudier som stöder gradun, 5 sp  74032 SP032 Studier i forskningsmetoder 10 sp 

MSV-401 Fördjupade metodstudier (metodologisk 
essä), 5 sp 

Övriga metodstudier eller ifall pro gradu -
avhandlingen (40 sp) är avlagd, så ersätter den även 
detta studieavsnitt 

MSV-800 Pro gradu avhandling 30 sp   744130 Socialpsykologi. Pro gradu -avhandling 40 sp 
 

Fördjupade studier inom vetenskapsområdet, välj 6 
studieavsnitt av följande (sammanlagt 30 sp): 

 

MSV-SP301 Gruppdynamik II: Att leda grupper, 5 sp 
 

Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

MSV-SP302 Work- and Organizational Psychology II: 
Power relations and intersectionality, 5 sp 

Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

 

 

MSV-SP303 Trauma and Narrative, 5 sp Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

MSV-SP304 Personlighetsstörningar i social kontext, 5 
sp  

Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*)  
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MSV-SP305 Socialisation och identitetsproblematik i 
det senmoderna samhället, 5 sp 

Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

MSV-SP306 Moral and Political Psychology, 5 sp 
 

Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

MSV-SP307 Fördjupning i ett centralt 
socialpsykologiskt forskningsområde I 5 sp  

Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

 

 

 

*Fördjupade studier enligt examensfordringarna 2016-2017 
 

 

74033-1 SP033-1 Relationer mellan grupper, fördomar och social 

identitet  
 

 

5-10 

 

74033-2 SP033-2 Grupprosesser, social påverkan, makt och lederkap   
 

5-10 

 

74033-3 SP033-3 Social kognition och attityder   
 

5-10 

 

74033-4 SP033-4 Motivation, självregulering och ändring av 

beteendet  
 

 

5-10 

 

74033-5 SP033-5 Sociala representationer   
 

5-10 

 

74033-6 SP033-6 Social konstruktion av verkligheten   
 

5-10 

 

74033-7 SP033-7 Moral och rättvisa   
 

5-10 

 

74033-8 SP033-8 Värden och tvärkulturell psykologi   
 

5-10 

 

74034a SP034a Immigration och ackulturation   
 

5 

 

74034b SP034b Ätandets socialpcykologi   
 

5 

 

74034c SP034c Miljö och hälsa ur socialpsykologisk synvinkel   
 

5 

 

74034d SP034d Mental hälsa ur socialpsykologisk synvinkel   
 

5 

 

74034e SP034e Organisationspykologi   
 

5 

 

74034f SP034f Religionen ur socialpsykologisk synvinkel   
 

5 

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100199897&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100200004&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100200098&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100200194&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100200239&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100200272&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100200362&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100200403&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100200577&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100200674&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100200712&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100200756&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100200816&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100201307&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
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74034g SP034g Företagssamhetens socialpsykologi   
 

5 

 

74034h SP034h Politisk psykologi   
 

5 

 

74034i SP034i Informations- och kommunikationsteknologi ur 

socialpsykologisk synvinkel  
 

 

5 

 

74034j SP034j Landsbygdsfrågor och socialpsykologi   
 

5 

 

74034k SP034k Könet ur socialpsykologisk synvinkel   
 

5 

 

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100201323&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100201364&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100201616&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100201634&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=100201639&haettuOpas=4904&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=1000000952&Opas=4904

