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Innledning 

Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer instituttet har for perioden 2012-2014. 

Instituttets overordnede mål er å styrke stillingen som et ledende psykologisk fagmiljø i Norge og 

hevde seg i internasjonal sammenheng.  

PSIs årsplan er basert på UiOs nye strategi for perioden 2010-2020 og SV-fakultetets treårsplan for 

perioden 2012-2014. Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Den er ikke ment å 

skulle være dekkende for alle aktiviteter som finner sted på instituttet.  

PSIs vil i 2012 ha følgende hovedprioriteringer:  

- Fremme internasjonalisering ved instituttet i tråd med UiOs og fakultetets strategi. 

- Følge opp NFR-evalueringen for å styrke forskningsaktiviteten. 

- Stimulere til økt søkning om eksterne forskningsmidler i tråd med PSIs faglige prioriteringer. 

- Utnytte det økonomiske handlingsrommet til å styrke forskning og undervisning i tråd med 

langtidsbudsjettet. 

- Revidere program- og emnebeskrivelser i tråd med innføring av Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk ved UiO.  

- Nyansere og dimensjonere undervisningsporteføljen sett i lys av pågående forskning. 

- Legge forholdene godt til rette for nye ansatte ved PSI.  

- Utvikle og tilpasse avtaler med kommende emeriti.  
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Et grensesprengende universitet 

UiOs mål: UiO skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidlig og være en 

etterspurt internasjonal samarbeidspartner 

Psykologisk institutt skal i perioden 2012-2014 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 

2012/2013/2014 

Økt internasjonalisering på 

studieprogrammene 

 

 

 

 

 

 

Fortsette gjennomgangen av avtaleporteføljen på 

instituttet med sikte på å fornye gode avtaler og 

finne nye interessante partnere i samarbeid med 

fakultetet. Stikkordet for dette arbeidet er kvalitet.  

 

Kartlegge faktisk og opplevd utbytte av utveksling 

blant egne programstudenter. 

Vedlikeholde og utvide det engelskspråklige 

undervisningstilbudet i takt med nyansettelser.   

Arbeide med promotering av tilbudet, sikre at 

terskelen er lavest mulig, og strømlinjeforme med 

det eksisterende informasjonstilbud.  

Se internasjonalisering i sammenheng med 

kvalifikasjonsrammeverket. 

2012/2013 

 

 

2012 

 

2012 

2012 

 

2012 

Rekruttering internasjonalt PSI er inne i en periode med mange tilsettinger i 

faste vitenskapelige stillinger. PSI vil rekruttere 

sterke forskere internasjonalt, bl.a. gjennom 

internasjonale utlysninger.  

Bruke instituttets II-stillinger til å fremme 

internasjonalt samarbeid. 

2012/2013 

 

 

2012/2013 

Gjennom Nasjonalt profesjonsråd 

for Psykologiutdanning (NPP) vil 

PSI styrke og videreutvikle 

samarbeidet med andre 

psykologiske fagmiljøer 

Samarbeid om forskningsfinansiering. 

Samarbeid om arbeid knyttet til finansiering av 

profesjonsutdanningen. 

Samarbeid om masterutdanningens status og 

posisjon. 

Ta initiativ til en nasjonal samordning om PhD-

utdanning i Norge.  

Utrede hvordan EuroPsy påvirker 

studieprogrammene ved PSI i samarbeid med de 

andre norske lærestedene. 

2012/2013 

Utvide deltakelse i tverrfaglige 

studieprogram 

Utrede hvordan PSI skal bidra til ny tverrfaglig 40-

gruppe på SV-fakultetet i Organisasjon, læring og 

arbeid (OLA). 

2012 

Videreutvikle årsenheten Etablere en endret, attraktiv og forbedret årsenhet i 

psykologi som erstatning for det gamle. Oppstart i 

2014.  

2012/2013 
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Læringsuniversitetet 

UiOs mål: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste 

internasjonale læresteder.  

Psykologisk institutt skal i perioden 2012-2014 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 

2012/2013/2014 

Videreutvikle masterprogrammet i 

tråd med behovene til potensielle 

søkere og fagmiljøenes ønsker.  

Implementere revidert masterprogram, med oppstart 

høsten 2012, med mer felleskurs og en ny retning i 

utviklingspsykologi.  

 

Arbeide for å synliggjøre masterretningene på nett 

med kompetanse og hvor de ferdige kandidatene 

arbeider.  

Legge bedre til rette for utveksling i 

masterprogrammet. 

Profilere PSIs masterprogram i arbeids- og 

organisasjonspsykologi mot OLA-programmet. 

Forbedre felles retningslinjer for sensur av 

masteroppgaver. 

2012 

 

 

2012 

 

 

 

 

2012 

2012 

 

2012 

Videreutvikle 

profesjonsprogrammet i lys av 

evalueringsutvalgets konklusjoner  

Effektuere anbefalingene fra evalueringsutvalget for 

profesjonsprogrammet innen rammene som internt 

handlingsrom setter. 

Forbedre vurderingsformer og uttelling for 

vurderingsaktiviteter i profesjonsprogrammet. 

Jobbe for at gaveprofessorater og egne II-stillinger 

bidrar til å styrke og videreutvikle samarbeidet med 

praksisstedene. 

Videreutvikle samarbeidet med etablerte og 

potensielle praksisplasser, kvalitetssikre 

praksistilbudet, og følge opp studenter og veiledere 

i henhold til læringsmål. 

2012/2013 

 

2012 

 

2012 

 

2012/2013 

Videreføre satsning på 

studiekvalitet (felles for Master- og 

profesjonsprogrammene) 

Videreføre bruk av klikkere. Vurdere å arrangere en 

workshop i samarbeid med fakultetet.  

Utrede om Podcast kan benyttes som nytt 

virkemiddel i undervisningen. 

Videreføre mentorordningen og avlegge rapport til 

SV-fakultetet.  

Utrede rutiner, emneansvar, veiledning og sensur 

knyttet til master- og hovedoppgaver. 

2012 

 

2012 

 

 

2012 

 

2012 

Videreutvikling av PhD- Systematisk gjennomgang av det lokale regelverket 2012 
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programmet knyttet til PhD-programmet.  

Utforme instruks for komiteleders rolle og 

prosedyre for oppnevning av bedømmelseskomite. 

Fortsette arbeidet med en mer effektiv 

saksbehandling av PhD-programmet, blant annet 

med tanke på bedre og mer effektiv kommunikasjon 

med kandidatene på programmet, bedre og mer 

effektive opptaksrutiner osv.  

Jobbe for å opprettholde det store antallet 

kandidater som disputerer hvert år.  

Utrede mulighetene for innføring av forskerlinje 

som supplement på profesjons- og MA-

programmet. 

Gjennomføre midtveisevaluering i tråd med 

fakultetets regelverk. 

 

2012 

 

2012/2013 

 

 

 

2012/2013 

 

2012 

 

2012 

Bedre kontakt med arbeidslivet Videreutvikle samarbeid med helseforetak om 

forskning, undervisning og opprettelse av II-

stillinger. 

Bygge opp en EVU-portefølje, bl.a. med henblikk 

på å imøtekomme arbeidslivets behov. 

Arbeide for å bygge bro mellom instituttet og 

tidligere studenter gjennom alumniforeningen.  

Tilrettelegge og bistå med ressurser til 

karrieredagen. 

2012/2013/2014 

 

 

2012/2013/2014 

 

 

2012 

 

2012/2013/2014 

Kvalifikasjonsrammeverket Fullføre arbeidet med nye program- og 

emnebeskrivelser, i tråd med Nasjonalt 

Kvalifikasjonsrammeverk og anbefalinger fra 

ekstern evalueringskomité.  

2012 
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Et samfunnsengasjert universitet 

UiOs mål: UiO skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap 

kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets store samfunnsutfordringer.  

Psykologisk institutt skal i perioden 2012-2014 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 

2012/2013/2014 

Synliggjøre instituttets forskning 

utad 

Videreutvikle instituttets nettsider og bruke de som 

en aktiv kanal for formidling av instituttets 

forskning.  

 

Utrede og vurdere økt bruk av sosiale medier. 

 

Lage en kommunikasjonsstrategi for PSI 

 

Lage gode rutiner knyttet opp mot pressemeldinger i 

forbindelse med disputaser. 

 

Forbedre de engelske nettsidene. 

2012 

 

2012 

 

2012 

 

2012 

 

2012 

Presentere psykologi som fag 

overfor skoleelever 

Arrangere forelesninger der elever som har 

psykologi på videregående inviteres inn. 

Ha fokus på tiltak som er spesielt rettet inn mot 

bedre kjønnsbalanse på profesjonsprogrammet. 

2012/2013/2014 

Forberede SV-fakultetets 50 års 

jubileum i 2013 

Oppnevne medlemmer til sentral festkomite. 

Delta på Forskningstorget høsten 2012 som oppstart 

til markeringen neste år. 

2012 

2012 

Bruke egne seminarer til å nå ut 

bredt til dem som har interesse av 

og nytte av påfyll av psykologisk 

forskning.  

Videreutvikle Psykologiens dag. 

 

2012 

Øke fokus på fag- og 

profesjonsetikk 

Opprette fagetisk utvalg. 

Formalisere prosedyrer for skikkethetsvurdering av 

studenter på profesjonsprogrammet. 

2012 
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Et handlekraftig universitet 

UiOs mål: UiO skal forvalte sine samlede ressurser offensivt, slik at de bidrar til å understøtte 

kjerneaktivitetene.  

Psykologisk institutt skal i perioden 2012-2014 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 

2012/2013/2014 

Instituttet skal videreføre arbeidet 

med å øke andelen eksternt 

finansiert forskning 

Støtte søknader nasjonalt og internasjonalt og 

vurdere om instituttet skal bidra med 

oppstartsmidler/insentivmidler for å stimulere til 

flere søknader om eksterne midler.  

Videreføre samarbeidet med Helseforetakene i 

regionen om forskningsprosjekter og stillinger. 

Bruke Nasjonal profesjonsråd for 

psykologiutdanning mer strategisk i forhold til å 

bedre mulighetene for ekstern finansiering.  

Utvikle administrativ støtte knyttet til søknader om 

og drift av eksternt finansierte prosjekter. 

2012/2013/2014 

 

 

 

2011/2012/2013 

 

 

2011/2012/2013 

 

 

 

2012 

Ta i bruk lokal ekspertise på 

regelverk og prosedyrer knyttet til 

forskningsetiske problemstillinger  

 

Forskningsledelsen og forskningsadministrasjonen 

skal sette seg godt inn i regler og prosedyrer knyttet 

til REK og NSD-søknader. 

Utarbeide veileder om prosedyrer for søknad om 

REK-godkjenning. 

Bruke interne nettsider til å formidle informasjon. 

2012/2013/2014 

 

2012 

 

2012 

Økt fokus på IKT knyttet til 

forskningsvirksomheten ved PSI 

Sørge for et godt og fruktbart samspill mellom de i 

administrasjonen som jobber med forsknings-IKT 

og basis-IKT i forbindelse med den organisatoriske 

omleggingen av IT-funksjonen ved SV-fakultetet. 

Evaluere og videreutvikle pilotprosjektet knyttet til 

sikker lagring av forskningsdata og sørge for at 

dette arbeidet vil komme flere til gode.  

Få på plass analyselab’er knyttet til klinikkene. 

Søke om midler til arbeidet over fra UiOs 

utlysninger av midler knyttet til tungt vitenskapelig 

utstyr.  

Jobbe for å utvikle gode systemer for lagring av 

data for hele instituttet. 

2012/2013 

 

 

2012 

 

2012/2013 

2012  

 

 

2012/2013 

Bruke instituttets økonomiske 

handlingsrom på best mulig måte 

Jobbe for en effektiv tilsettingsprosess knyttet til 

vitenskapelige stillinger.  

Benytte fellesutlysninger av egne PhD-stillinger 

2012 

 

 

2012 
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etter en samlet plan for fordeling av ressurser, 

Følge opp bemanningsplanen fra 2011. 

Følge opp forskernes behov for 

forskningsinfrastruktur som laboratorier, utstyr, 

assistenter og dataprogrammering gjennom 

utlysninger av romslige potter for forskningsmidler. 

Bruke de interne ressursene i undervisningen, særlig 

stipendiatene, postdoktorer og II-stillingene. 

Vurdere bruk av eksterne time- og hjelpelærere på 

sårbare områder. 

Vurdere opprettelse av undervisningslektorater 

innen enkeltområder. 

Fortsette arbeidet med å få skrevet ned overskudd 

på timeregnskapet.  

Vurdere bruken og administreringen av 

vitenskapelige assistenter ved PSI. 

 

2012/2013/2014 

2012/2013/2014 

 

 

2012/2013/2014 

2012/2013 

 

2012  

 

2012  

 

2012  

Følge opp NFR-evalueringen fra 

2011 

Gjennomføre samtaler med hver enkelt faggruppe 

med sikte på nyanserte tiltak for å stimulere til økt 

forskningsvirksomhet. 

Samarbeide med NPP med tanke på felles tiltak på 

nasjonalt nivå. 

2012 

 

2012 

Videreutvikle instituttets 

administrative ressurser 

Delta i prosjektet Internt Handlingsrom og følge 

opp eventuelle anbefalinger som kommer ut av dette 

arbeidet.  

Definere og synliggjøre ansvarsfordelingen mellom 

instituttets ulike styringsorganer. 

Bidra til at omleggingen av IT/AV/LAB-funksjonen 

ved SV-fakultetet ytterligere hever kvaliteten på 

disse tjenestene og fremmer en effektiv ressursbruk. 

2012 

 

 

 

2012 

 

2012 

Fordeling av 

undervisningsoppgaver 

Gjennomgå emneporteføljen for å se om 

emneansvar og arbeidsfordeling er rimelig.  

Videreutvikle faggruppelederrollen i denne 

sammenhengen. 

2012/2013 

 

2012 
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Det gode universitet 

UiOs mål: UiO skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt 

arbeids- og læringsmiljø. 

Psykologisk institutt skal i perioden 2012-2014 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 

2012/2013/2014 

Bedre plan for bruk av PSIs lokaler Opprette arkiver for oppbevaring av 

arkiveringsverdige forskningsdata. 

Gjennomgang av instituttets kontorarealer slik at 

instituttet vil være i stand til å ta imot et økende 

antall ansatte.  

Rydde oss ut av SV-fakultetets arkiver når nye 

regler for kassasjon er på plass.  

Se på lesesalsbruken opp mot andre formål som 

behov for ansattkantine og kontorlandskap for 

vitenskapelige assistenter.  

2012/2013 

 

2012 

 

2012  

2012 

Sikre god ledelse ved instituttet Sørge for at den nye ledergruppen får den opplæring 

og oppfølging som trengs og legge til rette for godt 

samarbeidsklima i gruppen.  

Sørge for at det nye styret får den opplæring og 

oppfølging som trengs, legge til rette for gode og 

konstruktive diskusjoner i styret og jobbe for at 

styret fungerer som et strategisk organ til beste for 

hele Psykologisk Institutt.  

 

2012 

 

 

2012 

 

 

 

Jobbe for å forbedre 

kjønnsbalansen i studentmassen  

 

 

Følge opp rapporten om kjønnsforskjeller på 

profesjonsprogrammet. 

Bidra aktivt i samarbeid med fakultetet til 

rekrutteringskampanjer med fokus på å rekruttere 

menn til studieprogrammene. 

2012 

 

2012/2013 

Bedre arbeidsmiljø Fortsette arbeidet med å gjennomføre 

medarbeidersamtaler med alle ansatte. Nye 

stipendiater ved PSI vil få et ekstra fokus med tilbud 

om samtale ganske raskt etter oppstart. Arrangere 

personalkonferanse på Holmsbu hotell i mai. 

Fortsette den påbegynte tradisjonen med å gjøre 

instituttets juleselskap til et stort og 

fellesskapsfremmende tiltak på instituttet. 

Stimulere til flere sosiale møteplasser for ansatte 

(for eksempel gjennom deltakelse i 

2012 

 

 

2012  

 

2012/2013/2014 
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Holmenkollstafetten med påfølgende bankett). 

Legge til rette for flere møteplasser for studenter og 

ansatte, blant annet gjennom mentorordningen 

2012 

 

2012 

Redusere sykefraværet ved PSI Systematisk fokus på og oppfølging av sykefravær, 

spesielt hos stipendiatene. 

2012/2013 

Videreutvikle seniorpolitikken ved 

PSI 

Gjennomføre samtaler med instituttets ansatte i god 

tid før pensjonering. 

Utvikle retningslinjer om plikter og rettigheter for 

instituttets emeriti. 

Inngå skriftlige kontrakter med de som ønsker å 

være emeritier ved PSI. 

2012 

 

2012 

 

2012 

Utvikle og forbedre den interne 

kommunikasjonen ved PSI 

Lage en nettbasert internavis/nyhetsbrev. 

Videreutvikle de interne nettsidene og jobbe for at 

de blir brukt av alle ansatte.  

2012 

2012 

Sørge for god 

forskningsinfrastruktur 

Utrede muligheter for nye kontorarealer ved antatt 

økning i forskningsvirksomheten (ERC/SFF). 

Vurdere mulighet for økt fleksibilitet i 

stillingskontrakter. 

2012 

 

2012 

 


