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Psykologi kan best forstås som psykologers historie om sitt eget fag, på samme måte som
alle mennesker presenterer seg selv ved å fortelle hvem man er.For psykologiens vedkommende inneholder
fortellingen en fremstilling av hvilke metoder, forskningsresultater og teoretiske modeller som er typiske for
psykologien som fag. Men psykologer forteller også hva de gjør som profesjonelle hjelpere.
Det betyr at psykologi samtidig er en lære om hva som utgjør det gode liv, selv om denne delen av psykologi
ofte holdes i bakgrunnen.
Ønsker du å studere psykologi? Psykologi handler om oss mennesker og om hvordan hjernen vår fungerer, om
hva som skjer i hjernen når vi tenker, føler, sanser og. 48 DNA er en forkor - telse for deoksyribo - nucleic
acid, eller deoksyribonuklein-syre på norsk. Arv Livet begynner med befruktningen, unnfangelsen, der en
eggcelle. Har du interesse for psykologi og ønsker å studere i Trondheim? Institutt for psykologi, NTNU kan
tilby studier i psykologi på bachelornivå og masternivå, videre. Her finner du en oversikt over hva du kan få i
støtte for når du studerer i utlandet. Ca 24 000 utenlandsstudenter får støtte årlig fra Lånekassen, men det. Hva
skal til for å øke arbeidsglede og motivasjon? En undersøkelse av jobbengasjement i helse- og omsorgsyrker

Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette
symbolet over det aktuelle innlegget. Begrepet «kritisk psykologi» dukket angivelig opp for første gang på
Freie Universität i Berlin på 1960-tallet (Tolman, 1994). Fra 1990-tallet av etablerte. Denne uken slo de
rettsoppnevnte psykiaterne fast at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig fordi han er paranoid
schizofren. Hva innebærer en slik. Er alt vel innen psykisk helsevern?. Betydelige ressurser legges ned for å
hjelpe mennesker som strever psykisk, både fra enkeltterapeuter og fra helsetjenesten. Hva er mobbing? I
Norge mobbes omtrent 40.000 barn og unge regelmessig, det tilsvarer rundt fem prosent. Nesten like mange
mobber andre regelmessig.

