Toegepaste Sociale Psychologie
KENMERKEN
› Instroommoment: 1 sept/ 1 feb
› Duur: 12 maanden
› Collegegeld EU/non-EU: ca.
€2.006/€14.200

BELANGRIJKE VAKKEN
› Cultural Psychology
› Managing groups
› Environmental Psychology
› Health Psychology
› Designing interventions

ALGEMENE INFORMATIE

In hoeverre worden grote maatschappelijke problemen, zoals slechte gezondheid,
discriminatie en agressie beïnvloed door psychologische factoren? Welke factoren
hebben deze maatschappelijke consequenties? Hoe kunnen wij dit soort
problemen oplossen?
Het doel van het programma Toegepaste Sociale Psychologie is het bestuderen van de
meest recente ontwikkelingen in de sociale psychologie. In het bijzonder kijken we hoe de
sociale psychologie gebruikt kan worden om maatschappelijke problemen te begrijpen en
op te lossen. Het onderwijs richt zich op nieuwe theoretische ontwikkelingen, methodes en
bevindingen en op manieren om deze praktisch toe te passen. Bovendien richten wij ons
op het ontwikkelen van effectieve interventies voor gedragsverandering en het
onderzoeken of en waarom deze interventies succesvol zijn.
Ons sub-programma richt zich op volgende specialisaties:
› Omgaan met diversiteit en sociale groepen
› Consumenten- en communicatiepsychologie
› Het omgaan met culturele verschillen
› Gezondheidspsychologie

Meer informatie
Programma website
www.rug.nl/masters/applied-socialpsychology
Toelating
www.rug.nl/psy/master_nl_toelating
Vragen?
Toelating: bss.msc.admission@rug.nl
Studieadviseur: studieadvies.psy@rug.nl

Een belangrijk onderdeel van het programma is een onafhankelijk onderzoeksproject. Het
is ook mogelijk een praktijkstage te doen in combinatie met een onderzoeksproject.

Carrieremogelijkheden
› Carrière in fundamenteel of toegepast onderzoek
› Beleidsmedewerker/ adviseur in verschillende gebieden (overheidsinstellingen/bedrijven)
› Deze master is ook geschikt om op Ph.D. posities te solliciteren
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STERKE PUNTEN

Aanmelding studenten extern

Toelatingseisen

› Focus op theorie en toepassing van
kennis op maatschappelijke
problemen
› Internationale onderzoeksgroep
› Begeleiding door experts op het
gebied van de sociale psychologie
› Mogelijkheid om eigen keuzes
binnen de opleiding te maken.

› Toelatingsverzoek via
toelatingscommissie
› Starten in september/februari:
indienen voor respectievelijk 1 mei/
15 november
› Start pre-masters: alleen per 1
september; aanmelden voor 1 mei
› Na toelating opleiding aanmelden
via www.rug.studielink.nl.

Kijk op onze website voor meer
informatie.

