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EMNEBESKRIVELSE
OGP1102 Organisasjonspsykologi
Fellesemne
1. Grader

2.
3.
4.
5.
6.

Semester
Antall studiepoeng
Emneansvarlig
Antall timer
Læringsutbytte

Bachelor i Hotelledelse
Bachelor i HR og personalledelse
Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
Bachelor i Markedsføring
Bachelor i Markedsføring og salgsledelse
Bachelor i PR og samfunnspåvirkning
Bachelor i Reiselivsledelse (kull 2013-16)
2.semester/1.studieår
7,5 stp.
Førstelektor Helene Sætersdal
36 timer
Studentene skal etter endt emne i organisasjonspsykologi ha
kunnskaper om hvordan mennesker handler individuelt og i
grupper i det vi kaller organisasjoner. Studentene skal få
grunnleggende kunnskaper og begrepsforståelse i sentrale
organisasjonspsykologiske temaområder. Studentene skal også
forstå at psykologi er et fag som er basert på mange ulike tradisjoner
og derfor også fremstår som mangeartet. Studentene skal ha
kunnskap om temaer som persepsjon, attribusjon, motivasjon,
læring, beslutninger, påvirkning, makt, kommunikasjon,
personlighet, intelligens, grupper og team, jobbholdninger, læring,
stress, mobbing, kommunikasjon og ledelse.
Ferdigheter
Studentene skal skriftlig kunne gjøre rede for sentrale begreper
og teorier innenfor organisasjonspsykologien, identifisere
problemområder i organisasjoner og foreslå tiltak ut fra aktuell
arbeidspsykologis forskning for å håndtere disse.
Generell kompetanse
Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til
arbeidslivet med andre med bakgrunn i organisasjonspsykologien.
Studenten skal kunne formidle teorier rundt organisajonspsykologi
og ha innsikt i relevante faglige problemstillinger knyttet til hvordan
mennesker individuelt og i grupper fungerer i organisasjoner.

7. Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i psykologisk teori i et
organisasjonsperspektiv. Temaer som blir tatt opp er: Ulike
tilnærminger til begrepet motivasjon. Læringsteorier på individ og organisasjonsnivå. Intelligens som begrep og ulik forståelse av
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begrepet. Personlighetsteorier med vekt på de som er mest
sentrale innenfor arbeidsforskningen. Forskning rundt
arbeidsgrupper og team. Beslutninger, påvirkning og teorier rundt
maktbegrepet. Jobbholdninger og trivsel på arbeidsplasser.
Kommunikasjon i organisasjoner. Stressteorier og forskning på
mobbing på norske arbeidsplasser. Persepsjonspsykologi og
attribusjonsteorier og hvordan attribusjon – og persepsjonsfeil
påvirker våre beslutninger og vurderinger i organisasjoner. En
kortfattet introduksjon til temaet ledelse og kort om ulike
retninger innenfor ledelsesforskning.
8. Gjennomføring

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger,
diskusjoner og gruppearbeid i klassen.
Det forventes en betydelig egeninnsats.

9. Samfunns-/
næringslivskontakt

Det vil i undervisningen bli lagt vekt på å eksemplifisere teorier
ved hjelp av praktiske eksempler.

10. Vurdering

Skriftlig individuell tre (3) timers avsluttende eksamen. Den teller
100 % av helhetlig vurdering. Ingen hjelpemidler tillatt.
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Med forbehold om prisendringer.
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