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Situering
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de leerlijn experimentele psychologie en vormt de
verdiepende cursus sociale psychologie.

Inhoud
In dit opleidingsonderdeel moeten de studenten een onderzoeksproject uitwerken en
uitvoeren, in overleg met de begeleider en aansluitend bij een paradigma naar keuze
uit de experimentele sociale psychologie.

Begincompetenties
Sociale psychologie I, Sociale Cognitie en Groepsprocessen, Psychologische
functieleer II

Eindcompetenties
1
1
2
3
4
5
1
6
7
8
9

Theoretische concepten uit de sociale psychologie relateren, kaderen en de
implicaties ervan duiden.
De recente ontwikkelingen in het vakgebied van de sociale psychologie kennen.
Een onderzoeksvraag definiëren, voorbereiden en uitwerken.
Een onderzoeksplan operationaliseren of uitvoeren.
Onderzoeksresultaten analyseren, interpreteren en terugkoppelen naar de
oorspronkelijke onderzoeksvraag.
Onderzoek en onderzoeksresultaten rapporteren en presenteren.
Literatuur selecteren en integreren in functie van kenniscreatie.
Een visie ontwikkelen en beargumenteren.
Samenwerken met collega's, opdrachtgevers en personeel.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Project
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Leermateriaal
• Literatuurbundel.
Geraamde totaalprijs: 8 EUR
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• Interactieve ondersteuning via Ufora
• Begeleiding op afspraak.

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Permanente evaluatie op basis van de mondelinge en geschreven output van het
project.
Tweede examenkans: herwerken van de opdracht
Feedback: op vraag van de student, gedurende alle fasen van de taak.

Eindscoreberekening
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen kan men
niet meer slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel en wordt het eindcijfer
teruggebracht tot het hoogste niet-delibereerbare cijfer (7/20) indien het eindcijfer hoger
ligt.
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