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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
- beskriva olika former av organisationsstrukturer och organisationskulturer
- förklara socialt beteende i termer av grupprocesser och gruppbeteenden inom organisationer
- redogöra för psykologisk teoribildning inom området ledarskap innefattande olika
ledaregenskaper, -förmågor och -stilar.
- redogöra för olika kommunikationsriktningar och kommunikationsmönster inom
organisationer
- beskriva begreppet lärande organisation ur ett teoretiskt perspektiv samt redogöra för
centrala bidrag inom detta forskningsfält
- analysera hur organisationers struktur och kultur påverkar kommunikation och ledarskap
- analysera hur grupprocesser och kommunikationsmönster påverkar kultur och produktivitet
inom organisationer
- diskutera och jämföra ledarskap ur ett genus-, kulturellt-, och etiskt perspektiv
- planera, genomföra och utvärdera en organisationspsykologisk undersökning

Kursens innehåll - organisationers struktur och kultur

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=PSG301&revisionId=2443&lang=sv
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- grupprocesser
- ledarskap
- kommunikation

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning, grupparbeten samt verksamhetsförlagda fältstudier.

Förkunskaper Psykologi A 22,5 hp

Examinationsform Portföljexamination

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Arbets- och organisationspsykologi 15 hp Betyg: AF


