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MOTIVASJONS 
PSYKOLOGI 
Folkeuniversitetet arrangerer studiet i Motivasjonpsykologi. Dette 
studiet er et desentralisert studium som forbereder deg til eksamen som 
privatist i faget PSYK109 ved Universitetet i Bergen.  
 
Motivasjonspsykologi gir deg kunnskap om hvordan du kan fremme læring og øker de 
menneskelige prestasjonene og mestring på din arbeidsplass. Målet med studiet er å gi 
innføring i sentrale prinsipper og teorier om motivasjon, pensum og forelesingene vil legge vekt 
på den praktisk nytteverdien av teorien. 
 
Du skal læra hva motivasjon er, hvorfor motivasjonen endrer seg over tid. Vi skal se på gode 
strategier som kan betre motivasjon og mestring.  
 
Studiet egner seg svært godt som etter og videreutdanning for ledere, mellomledere, 
tillitsvalgte og personalansvarlige i både offentlig og privat sektor, og har stor praktisk 
nytteverdi. Det er også et godt studium for deg som ønsker nye utfordringer, gjerne ny jobb på 
sikt. 
 

KARRIERE 



PRAKTISK INFORMASJON 
For påmelding: 
www.folkeuniversitetet.no 
eller kontakt oss på tlf: 55 55 36 10 

PRIS 15.900,- + EKSAMENSAVGIFT KR. 3000,- TIL UIB 

Folkeuniversitetet kan gi alle som ønsker det 
delbetalingsordning. 
Eksamensavgift og bøker er ikke inkludert i prisen. 

TEMA 

 • Hvordan motivasjon er en viktig forutsetning for læring
 • Ulike typer motivasjon
 • Strategier for sterkere og mer hensiktsmessig motivasjon og ytelse
 • Motivasjon som et uttrykk for individuelle forskjeller i personlighet og/eller som tilpasning

til omgivelsenes forventninger
 • Sammenhengen mellom motivasjon, mestring og selvoppfatning
 • Sammenhengen mellom læringsmiljøet og motivasjon
 • Ledelse og inspirasjon, ledelse og personlighet
 • Ulike lederstiler og sammenhengen med trivsel, motivasjon og helse

Dette er et deltidsstudium 
som kan kombineres ved siden 
av full jobb. 
Det går over 1 semester, enten 
på kveldstid eller med 
helgesamlinger. 
Bestått eksamen gir 15 STP. 
Undervisningen består av 
50 undervisningstimer.  

UNDERVISNING OPPTAK FINANSIERING 

Du kan søke opptak til eksamen 
på bakgrunn av generell 
studiekompetanse eller 
realkompetanse. Det vil si at du 
er 25 år det året du søker og at 
du kan dokumentere 3 års 
relevant praksis.  

Studiet er godkjent i Statens 
lånekasse for Utdanning med 
50% studieprogresjon. 
Medlemmer i fagorganisasjoner 
kan søke sin organisasjon om 
tilskudd.  


