
Kandidatprogram i beteendevetenskap 
– programanvisning till HT2023 
Du anmäler dig till dina kurser på Antagning.se 
 
Programmets upplägg 

Termin 1-2 

BVGA43 Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 hp. 

Termin 3 

Valbar kurs inom huvudområdet för kandidatexamen, 30 hp. 

Termin 4 

Valbar kurs inom beteendevetenskap 15 hp + Projektledning för 
beteendevetare, 15 hp. 

Termin 5 

Praktik för beteendevetare, 30 hp/Valfri kurs/kurser, 30 hp. 

Termin 6 

Kandidatkursen inom huvudområdet (psykologi eller sociologi) för 
kandidatexamen, 30 hp. 
 
Utbud av programkurser HT2023 

Information inför termin 3 

Inför termin 3 skall du välja en fördjupningskurs om 30 hp inom något av de 
två huvudområdena psykologi eller sociologi. Kurser du kan välja mellan är:  

• Psykologi: Socialpsykologi (PSYD22), 30 hp 
• Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi (PSYD32), 30 hp 
• Psykologi: Idrottspsykologi (PSYD44), 30 hp 
• Psykologi: Kognitiv neurovetenskap (PSYD53), 30 hp 
• Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi (PSYD62), 30 hp (ges 

på engelska) 

https://www.antagning.se/se/start


• Sociologi: Fortsättningskurs (SOCA06), 30 hp 

Behörighet: Se kursplan för behörighetskrav till SOCA06. 

I de flesta fall får programstudenter sitt förstahandsval gällande den valbara 
fördjupningskursen, men vi kan inte garantera detta. Därför är det alltid viktigt 
att du anger ett reservalternativ. 

Information inför termin 5  

Inför termin 5 skall du välja mellan följande: 

• Praktikkursen Praktik för beteendevetare (BVPB01), 30 hp.  
• Valfri kurs/kurser om 30 hp. 

Behörighet: Se kursplan för behörighetskrav till BVPB01. 

Ansökan till BVPB01 görs via mail till studievagledare_bvp@psy.lu.se senast 
den 17 april. När du har praktikplats/praktikavtalet klart ska du visa upp det för 
studievägledaren och därefter blir du antagen. 

Observera att om du söker praktikkursen skall du också söka en kurs som back-
up via antagning.se. 

Endast 30 hp/termin 

Observera att du endast kan antas till 30 högskolepoäng per termin inom ditt 
program. Vill du antas till sammanlagt 45 högskolepoäng ska du söka 
resterande 15 högskolepoäng som fristående kurs/kurser. 

Studieuppehåll 

Studieuppehåll skall anmälas till studievägledare för programmet via 
studievagledare_bvp@psy.lu.se  
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