Studiefiche
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Research Project Experimental Psychology (H002002)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 8.0
Studietijd 240 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (jaar)

Engels

zelfstandig werk
begeleide zelfstudie

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Verguts, Tom
Lesage, Elise

PP02
PP02

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Master of Science in de psychologie (afstudeerrichting onderwijs)
Master of Science in de psychologie (afstudeerrichting theoretische
en experimentele psychologie)
Uitwisselingsprogramma psychologie

30.0 u
15.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
8
8

aanbodsessie
A
A

8

A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
experimentele psychologie, onderzoek

Situering
Research Project Experimental Psychology is een verdiepende cursus in het master
programma (Theoretische en Experimentele Psychologie). Op basis van een
onderzoeksparadigma wordt een volledig experiment geprogrammeerd, data
verzameld en geanalyseerd, en resultaten schriftelijk en mondeling gerapporteerd.

Inhoud
In dit opleidingsonderdeel komen volgende onderwerpen aan bod:
Individueel en zelfstandig uitwerken van een beperkt onderzoeksproject:
probleemstelling, planning, uitvoering, verwerking, mondelinge en schriftelijke
rapportering en discussie.

Begincompetenties
Psychologische functieleer II, Paradigmata en instrumenten van experimentele
psychologie, Data-analyse I

Eindcompetenties
1
2
3
4
5
6
1
7
8
9

* Op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen in het vakgebied.
* Een onderzoeksvraag definiëren, voorbereiden en uitwerken.
* Kiezen uit een veelheid aan onderzoeksmethoden en -technieken.
* Een onderzoek ontwerpen en evalueren.
* 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.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
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Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De student werkt, in samenspraak met een individuele begeleider, een
onderzoeksproject uit. De student schrijft een computerprogramma dat de gegevens
van het experiment verzamelt; er worden gegevens verzameld en geanalyseerd; en er
wordt een rapport geschreven over de resultaten. Tot slot houdt de student een
presentatie over de resultaten.

Leermateriaal
• Literatuurbundel beschikbaar op Minerva
Geraamde totaalprijs: 1 EUR

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• Interactieve ondersteuning.

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
Vaardigheidstest, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De uitvoering van een project, een eindverslag, en een mondelinge presentatie.
Feedback bij de niet-periodegebonden evaluatie:
begeleider van het project geeft eenmalig feedback over dagelijks werk, paper, en
mondelinge presentatie.

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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