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Kunskap och förståelse För masterexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för
utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som
väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, och

- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för
utbildningen.

Färdighet och förmåga För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap
och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer även med begränsad
information,

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt
identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med
adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna
tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt
att utvärdera detta arbete,

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella
sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och
diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som
ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings-
och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i
annan kvalificerad verksamhet.
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Värderingsförmåga och
förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om
etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar,
dess roll i samhället och människors ansvar för hur den
används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll och upplägg Programmet är uppdelat i fyra kurser, Miljöpsykologi I, II, III, och IV. Under termin 1
introduceras studenterna till Miljöpsykologiska begrepp och teoribildning. Under termin 2
introduceras experimentell metodik och studenten fördjupar sig i ett med handledaren/läraren
valt miljöpsykologiskt område genom en litteraturuppsats om 5 hp. Terminen avslutas med
ett självständigt empiriskt arbete om 15 hp, motsvarande en D-uppsats i det gamla systemet.
Studenter som väljer att avbryta sin utbildning efter termin 2, men fullgjort alla moment
inklusive uppsats, kan ta ut en magisterexamen. Under termin 3 läser studenten
vetenskapsteori och statistik samt skriver en litteraturuppsats om 15 hp där studenten
fördjupar sig i miljöpsykologisk litteratur, gärna i anslutning till det område studenten väljer
att skriva sin masteruppsats. Under termin 4 skriver studenten ett självständigt arbete om 30
hp, masteruppsatsen.

Vissa delar av programmet (Miljöpsykologi 10 hp, Fördjupad miljöpsykologi 5 hp,
Vetenskapsteori 10 hp, och Experimentell metodik, 10 hp) samläses med forskarutbildningen
i Miljöpsykologi. Programmets syfte är att ge studenten en bred akademisk utbildning med
spetskompetens i Miljöpsykologi. Huvudområdet är Miljöpsykologi.

Examensbenämning Masterexamen

Förkunskaper Kandidatexamen

Studentinflytande Utbildningsråd ska knytas till utbildningsprogrammet. Utbildningsledaren ska ingå i rådet
och vara ordförande och sammankallande. Utbildningsrådets syfte är att ge studenter och
företrädare för yrkesliv/samhälle inflytande över utbildningsprogrammen.

Programstudenterna ska årligen ges möjlighet att lämna synpunkter på
utbildningsprogrammet genom en programutvärdering. Programutvärderingen ska ske genom
användandet av högskolegemensamt utvärderingsverktyg. Sammanställning av
utvärderingsresultatet ska lämnas till Utbildnings- och forskningsnämnden.

Kurser inom programmet

Period Kurskod Kursnamn Fördjupni Poäng Område

Årskurs 1

1:1 MPA000 30 hpA1N MiljöpsykologiMiljöpsykologi I

1:3 MPA300 30 hpA1F MiljöpsykologiMiljöpsykologi II
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Period Kurskod Kursnamn Fördjupni Poäng Område

Årskurs 2

2:1 MPA301 30 hpA1F MiljöpsykologiMiljöpsykologi III

2:3 MPA302 30 hpA1F MiljöpsykologiMiljöpsykologi IV
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