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"Spændende læsning, som en kort anmeldelse ikke kan yde retfærdighed." Niels Peter Agger, Folkeskolen Fra
universiteterne uddannes der psykologer som aldrig før, og opgaver og arbejdssteder for psykologer
forskellige steder i samfundet er i vækst. Psykologi vokser således både som akademisk fag på universiteterne
og som professionsfelt. Sommetider er universitetet og professionen i dynamisk samspil, og andre gange lever
de hvert deres liv og bevæger sig i forskellige retninger. De fleste psykologer gives legitimitet i samfundet på
baggrund af deres akademiske titel, og universitetsforankringen af psykologers virke fremhæves ofte som en
kvalitetssikring af virket i forhold til psykoterapeuter på det såkaldte grå marked. Men er det overhovedet
muligt for den enkelte psykolog at koble mellem forsknings- og professionspraksis, og kan viden erhvervet på
universitetet være meningsfuld for professionsudøvelse? Bogen tematiserer dilemmaer i dette felt, der er
nærværende for både forskere, praktikere og ikke mindst psykologistuderende, der har som mål at bevæge sig
fra forsknings- til praktikerverdenen. Bogen er redigeret af Svend Brinkmann, adjunkt i social- og
personlighedspsykologi ved Århus Universitet, og Lene Tanggaard, adjunkt i pædagogisk psykologi ved
Aalborg Universitet. Den indeholder bidrag fra såvel danske som udenlandske kapaciteter: Espen Hougaard,
Gudrun Olsson, Donald Polkinghorne, Steinar Kvale, Claus Elmholdt, Fransisco Pons, Pierre-André Doudin,
Frédérique Cuisinier, Seth Chaiklin og Søren Willert.
studenterrabatter og A-kasse.

Søg Alle årgange Facebook BUPL. Fästingar har inga naturliga fiender utan förökar sig ohejdat just nu.
Videreuddannelse er master-, kandidat- og ph. Udgivet af Gyldendal Akademisk. Vurdere deres behov og
træffe vigtige beslutninger. d. -uddannelse. Læs videre Interview - introduktion til et håndværk. Från
läromedel och kurslitteratur till kompetensutveckling och digitala informationstjänster. a. a. Udgivet af
Gyldendal Akademisk. studenterrabatter og A-kasse. Trivsel betyder her, at man har det godt og. Vi
förbättrar lärandet.

