Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Inleiding psychologie (F710270)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 1)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Jonckheere, Lieven

hoorcollege
online hoorcollege
EB23

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Bachelor of Science in de bestuurskunde en het publiek
management
Bachelor of Science in de handelswetenschappen

30.0 u
0.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
3

aanbodsessie
A

3

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Psychologie, bewuste en onbewuste, intelligentie, persoonlijkheid, innnerlijke
verdeeldheid, individu, psychopathologie

Situering
drie verhoudingen en hun verhouding
• voor een mens zijn drie verhoudingen belangrijk verhouding tot zichzelf, verhouding
tot anderen (die hij als zijn gelijken kan beschouwen), verhouding tot Anderen (waarvan
hij moet erkennen dat die van hem verschillen)
• centraal in die verhouding tot zichzelf staan de ontwikkeling en het zichzelf
ontwikkelen centraal in die verhouding tot de anderen staat het samen beslissen en
werken centraal in die verhouding tot Anderen staat het leiderschap
• vraag is hoe die drie verhoudingen samenhangen wat is het beste beginpunt is als we
ertoe willen komen om mensen te laten samenwerken, op een manier waarmee
iedereen (zichzelf, ander, Ander) kan ‘leven’
mensgerichtheid
• in een opleiding waarin resultaat en product centraal staan, willen we ‘de mens’ niet
uit het oog verliezen – want dat wordt altijd ‘cash’ betaald: stress en ziekteverzuim;
weerstand tegen verandering; cynische houding (tegenover loopbaan, geld, productie,
dienstverlening, etc)

Inhoud
Binnen de driehoek van de verhouding tot zichzelf, de verhouding tot de ander en de
verhouding tot de Ander kunnen volgende onderwerpen aan bod komen:
• Wat is psychologie
• Aandacht en bewustzijn en onbewuste
• Conditionering en leren
• Onthouden en vergeten
• Denken
• Motivatie en emotie
• Veranderingen in de loop van het leven
• Intelligentie
• Persoonlijkheid
• Psychopathologie
• Gedrag en gezondheid

(Goedgekeurd)
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Begincompetenties
Eindcompetenties
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
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De voornaamste inzichten op het gebied van de verschillende deelgebieden van de
hedendaagse psychologie die het meest relevant zijn voor de samenwerking tussen
mensen weergeven
Inzien dat de psychologie nooit een uniform eenheidsbeeld van de mens kan maken,
gewoon omdat de mens zelf geen uniforme eenheid is
Inzien wat het relatieve belang is van de psychologie voor andere disciplines die zich
met de mens bezig houden (sociologie, HRM, marketing, politiek, etc)
Beoordelen of de resultaten van psychologisch onderzoek evidence based (=
wetenschappelijk) zijn of niet
Verbanden leggen tussen verschillende vormen van psychologie, met aandacht voor
hun onherleidbare verschillen

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, online hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege

Leermateriaal
Brysbaert, Marc - Psychologie (aangepaste versie), Academia Press
eigen syllabus (= krtische samenvatting van het boek)
Verkoop op school

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Op afspraak

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Multiple choice - 3 alternatieven

Eindscoreberekening
periodegebonden evaluatie (100%)
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