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Innledning 
 
Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer instituttet har for 2009 for å nå 
målsettingene i fakultetets og UiOs årsplan.  
 
Instituttets overordnede mål er å styrke stillingen som et ledende psykologisk fagmiljø i 
Norge og å hevde seg sterkt i internasjonal sammenheng. I oktober 2008 vedtok UiO 
fakultetets, og derved instituttets, faglig prioriteringer og tverrfakultære satsninger. De 
prioriterte områdene for Psykologisk institutt er kognitiv nevrovitenskap og klinisk psykologi 
(behandlingsforskning). Instituttet har utarbeidet en 5 års bemanningsplan der disse prioriterte 
områdene er tatt hensyn til. Bemanningsplanen innebærer at 4 av 12 stillinger kuttes, men 
med skjerming av de prioriterte felter. 
 
Grunnfinansieringen av universitetet er vesentlig svekket de siste årene. I 2008 kom det i 
tillegg nedskjæring i bevilgning fra UiO sentralt, grunnet prioritering av bl.a. oppussing, samt 
uforutsette interne utgifter som til sammen har hatt store konsekvenser for Psykologisk 
institutt i 2008 i form av stillingsstopp, kutt i undervisning, nedskjæringer av 
praksisopplæring osv. Også for fremtiden er det realistisk å innstille seg på stramme rammer 
og redusert aktivitet: Blant annet på grunn av manglende kompensasjon for lønnsøkninger og 
ekstra pensjonskostnader vil det ikke være mulig for instituttet å opprettholde aktivitetsnivået 
fra før 2008. Økonomiske kutt vil i 2009 gå utover ansattes rammebetingelser for forskning 
samt innebære redusert omfang av undervisning/ praksisopplæring.  
 
Et hovedmål for 2009 er å arbeide for å dimensjonere et studieprogram som opprettholder 
nødvendig kvalitet samtidig som det sikrer økonomisk balanse og muliggjør at 
rammebetingelser for forskning igjen styrkes. 
 

I. Forskning 
1. Instituttet skal arbeide for å øke andelen eksternt finansiert forskning ved å  
- Oppmuntre forskere til å søke eksterne midler 
- Formidle informasjon til forskere om søkermuligheter 
- Inngå et samarbeid med forskningsadministrativt nettverk (FANE) på fakultetet 
- Utvide samarbeidet med Helse Sør-Øst RHF 
2. Instituttet skal drive mer langsiktig planlegging av undervisningsaktiviteter (for 

eksempel over tre semestre) for å sikre sammenhengende tid til forskning (jfr. 
erfaringer fra SAI)  

3. Instituttet skal holdes oppdatert i forhold til regulering av forskning 
- Gjøre kjent konsekvenser av den nye helseforskningsloven 
- Utrede konsekvensene av OECDs nye retningslinjer for offentliggjøring av data 
4. Instituttet vil arbeide for å forbedre WEB-informasjonen om instituttets forskning 
- Bestemme beslutningslinjer/ansvarsfordeling  
- Lage rammer for form og innhold av presentasjonen (design)  
- Undersøke videre mulighetene som ligger i FRIDA 

 
II. Utdanning 

1. Instituttet vil arbeide for å utvikle en dynamisk undervisningsorganisasjon med 
fokus på studiekvalitet og forsvarlig ressursstyring. 

- Samarbeide med fakultetets økonomi- og fakultetsadministrasjon for å få best mulig 
fullstendig oversikt over inntekts- og utgiftssiden i studieprogrammene. 

2. Samkjøring, integrering, progresjon 
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- Samkjøre undervisningstilbudet på profesjons- og masterprogrammet der hvor det er 
mulig og ønskelig  

 
3.  Profesjonsprogrammet 
Praksisopplæring   
- Arbeide for å utvikle et bedre undervisningstilbud i førstelinjearbeid (eventuelt 

innenfor feltene rus/ flerkulturell problematikk) 
- Kvalitetssikre ekstern praksisopplæring gjennom å utarbeide rutiner og systemer for 

oppfølging av studenter og veiledere, samt utarbeide systemer for evaluering  
 
Integrering, progresjon 
- Utvikle mer enhetlige og integrerte undervisningstilbud (1. og 2. semester/ 6.-7. 

semester), samt arbeide for bedre sammenheng og progresjon i forskningsmetode 
gjennom studieløpet 

 
4. Bachelor- og masterprogrammet  
Implementere ny 120 studiepoengs bachelorgrad høsten 2009 
- Sikre god profilering - ny programplan.  
- Etablere gode overgangsordninger i samråd med fakultetet  
- Forenkle studiestrukturen og gjøre mulige studieløp tydeligere for studentene.  
 
Internasjonalisering.  Studietilbud på engelsk.  
- Instituttet vil arbeide for å bli det beste instituttet på SV-fakultetet (og et av de beste på 
UiO) mht studietilbud på engelsk gjennom et emnetilbud på engelsk på til sammen 200 
studiepoeng årlig. 
- Internasjonal profilering og markedsføring av engelskspråklige studietilbud. Utarbeide 
flyer om tilbudet til bruk på nettverksmøter. Promotere websiden utad til 
partneruniversiteter og mulige avtaleuniversiteter 
 
Revisjon studieretninger MA. Implementere 60 studiepoengs emnegrupper for 
studieretningene fra og med høsten 2009.  
- Utarbeide bedre og mer faglig attraktivt masterprogram med større grad av 

spesialisering og faglig fordypning  
- Etablere instituttets kvalitetssikringsopplegg på bachelor- og masterprogrammet.  

 
5. PhD-programmet 

     Gjennomgå metodeporteføljen for PhD 
- Gjennomgang av kursene som tilbys innen metode i samarbeid med metodegruppen 
- Utarbeide retningslinjer for mengde kurs m.m. i samarbeid med metodegruppe 
Arbeide for å redusere kostnader per disputas 
- Kartlegge utgiftsposter hvor det er muligheter for innsparing 
Etablere ny index/ nettportal for PhD-programmet  
- Konvertering av nettsider til vortex-format 
- Erstatte nåværende portal med den nye 
- Videreutvikle den nye i samarbeid med kandidatene 
 
6. Videre- og etterutdanning 
Instituttet vil arbeide for etablere videre- og etterutdanningskurs  
- Dobbel målsetting: Utvikle attraktive kurstilbud for ulike grupper (psykologer, lærere, 

jurister osv.) som samtidig sikrer økt inntekt for instituttet  
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- Etablering av fond som kan anvendes til forskning 
 
 

 
III. Formidling 

1. Stimulere evne til formidling. 
- Studentene stimuleres til å oppøve sine formidlingsferdigheter, både skriftlig og 

muntlig, i en vitenskapelig kontekst så vel som innen klientrettede sammenhenger. 
2. Psykologiens dag 
- Videreutvikle tiltaket Psykologiens dag 

 
IV. Organisasjon, infrastruktur og teknisk/administrative oppgaver 

1. Instituttet vil arbeide for å opprette en førstelinje for tekniske tjenester ved 
Psykologisk institutt.  

- Synliggjøre hvilke tjenester som etterspørres. 
-  Forenkle prioritering av daglige henvendelser. 
2. Instituttet vil utarbeide ressursanalyser av alle studieprogrammer. 
- Videreutvikle eksisterende ressursverktøy. 
-  Implementere lokalt ressursverktøy med fakultetets malverktøy. 
-  Informere emneansvarlige og faggruppelederne om ressursverktøyet og hvordan de 

kan bruke det i forbindelse med undervisningsplanleggingen. 
3. Videreutvikle klinikkadministrative tjenester 
4. Utvikle budsjett og regnskap for hvert enkelt eksternt finansiert prosjekt 
- Utarbeide prosjektbudsjett i samarbeid med hver enkelt prosjektansvarlig. 
- Videreutvikle rutiner for å sikre korrekt og mer effektiv regnskapsføring på 

prosjektene. 
- Lære opp prosjektlederne i regnskapsrapporter på Web. 
5. Arbeide for å forbedre informasjonsflyt mellom studenter, administrasjon og faglige 

ansvarlige 
 

V. Samarbeid 
1. Instituttet vil arbeide for å øke samarbeid med helseforetakene med henblikk på 

forskning og praksisopplæring av studenter 
- Instituttet vil arbeide for å etablere II-stillinger ved ulike helseforetak 
2. Instituttet vil arbeide for å videreutvikle vårt internasjonale samarbeid (Sør Afrika, 
Kina). 

 
VI. Jubileum. 

1. Instituttet vil arbeide for en verdig markering av 100-årsjubileet gjennom ulike 
tiltak 

- Utgivelse av jubileumsbok 
- Utstilling Galleri Sverdrup 
- Utvidet opplegg for Psykologiens dag høsten 09 m/ påfølgende festligheter 
- Jubileumsmiddag på Bristol 

 
  

 


