Ansökningsblankett till valbara
kurser inom Psykologprogrammet
Ankomstdatum:
Efternamn:

Förnamn:

Personnummer:

Nominerad för utbyte:

Ja ❑

Block A

Nej❑

Kursens namn, antal hp

KIs
anteckningar

Kursens namn, antal hp

KIs
anteckningar

Kursens namn, antal hp

KIs
anteckningar

Huvudkurs A
Reserv 1
Reserv 2

Block B
Huvudkurs B
Reserv 1
Reserv 2

Block C
Huvudkurs C
Reserv 1
Reserv 2

Se nästa sida för information om hur du fyller i ansökningsblanketten.

Sista ansökningsdag är 11 oktober 2020. Om du inte lämnar in din ansökan i tid kommer
programledningen att tilldela dig kursplatser på programmets kurser. Obs! Valet är bindande
och går inte att ändra när blanketten är inlämnad.
UNDERSKRIFT (Ort, datum):

Ansökan skickar du till:
Elin Uddenstig
Avdelningen för psykologi
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Karolinska Institutet
Nobels väg 9
171 65 Stockholm

Ansökningsblankett till valbara
kurser inom Psykologprogrammet

Information valbar period
Den valbara perioden på Psykologprogrammets termin 6 omfattar totalt 22,5 hp. Därför kan du i din anmälan
endast fylla i huvudkurser på sammanlagt 22,5 hp. Minst 7,5 hp ska utgöras av programspecifik valbar kurs (dvs.
valbar kurs som erbjuds endast för psykologprogramstudenter på KI). Resterande 15 hp bör utgöras av antingen
programspecifika valbara kurser eller programöverskridande valbara kurser inom KI:s utbud (dvs. valbara kurser
som du läser tillsammans med studenter från andra professioner).
De programspecifika kurserna, förutom Klinisk forensisk psykologi 7,5 hp, har platsgaranti. Det innebär att alla
sökande som har anmält sig i tid till sådan kurs får plats (notera dock att kurser kan komma att ställas in vid för
få sökande, gäller ej Examensarbete i psykologi 15 hp.). De övriga kurserna som KI erbjuder har begränsat antal
platser och där kommer urval ske om det finns fler sökande än platser.

Kursutbud på Karolinska Institutet VT 2021
Kurs
Programspecifik:
Examensarbete i psykologi
Klinisk forensisk psykologi

Vecka
(prel.)

Hp

Urval

15

platsgaranti

8-22

7,5

lottning

8-22

7,5

platsgaranti

8-17

7,5

platsgaranti

13-22

7,5

platsgaranti

10-19

7,5

platsgaranti

8-17

Mindfulnessbaserad stresshantering

7,5

8-22

Global hälsa / Global Health
(ges på engelska)

7,5

18-22

Fysisk aktivitet som prevention

7,5

lottning
Högskolepoängsurval enligt följande:
1) Flest antal godkända högskolepoäng (i Ladok den 11/10)
vid Psykologprogrammet.
2) Om särkskiljande ändå inte kan göras sker lottning.
lottning

Tillämpad beteendemedicin i primärvården

7,5

lottning

18-22

Hållbar utveckling inom hälso- och
sjukvård

7,5

lottning

Utagerande beteendeproblem hos barn och
ungdomar
Alkohol- och drogberoende – diagnostik
och behandling ur ett bio-psykologiskt
perspektiv
Hälsobeteende i en hållbar värld
Fördjupning i psykologi
Programöverskridande:

13-22
18-22

Så här fyller du i ansökningsblanketten
Skriv alltid kursens fullständiga namn och antal hp. Prioriteringen mellan blocken är rak så att Block A har högre
prioritet än Block B och så vidare. Inom varje block ska en huvudkurs samt reservalternativ anges. Om du vill
läsa två eller flera kurser så måste du fylla i alla de önskade kurserna som huvudkurser. När du blir
antagen till en huvudkurs så stryks dina reservalternativ.
Exempel 1: Du vill skriva uppsats samt läsa ytterligare en kurs. Ange Examensarbete i psykologi 15 hp som
huvudkurs A i Block A. Eftersom uppsatskursen Examensarbete i psykologi har platsgaranti och ej kommer att
ställas in vid få sökande anger du inte några reservalternativ i Block A. I Block B anger du den kurs du vill läsa
utöver uppsatskursen som huvudkurs B. Ange även reservalternativ till huvudkurs B. Du behöver ej fylla i Block
C eftersom du nu har valt huvudkurser på sammanlagt 22,5 hp.
Exempel 2: Om du istället för att skriva uppsats vill läsa andra kurser så anger du de kurser du vill läsa som
huvudkurs under Block A, B och C så att du valt huvudkurser på sammanlagt 22,5 hp. Minst en av dessa måste
vara programspecifik. Ange även reservalternativ för varje block.

