
ÅRSPLAN 2010 

FOR 

PSYKOLOGISK INSTITUTT 

 

Innledning 

Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer instituttet har for 2010. Instituttets 

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

seg i internasjonal sammenheng. Utfordringene i 2010 er å videreføre god økonomistyring, 

fortsette med de gode rutiner knyttet til undervisningsplanlegging og opprettholde 

regnskapskontrollen. Året 2010 er året hvor instituttet har økonomisk handlingsrom til å øke 

forskningsaktivitetene igjen, og flere av tiltakene i denne planen er myntet på tid til forskning 

for instituttets forskere. 

 

I. Forskning 

1. Instituttet skal videreføre arbeidet med å øke andelen eksternt finansiert forskning. 

Tiltak: 

a. Oppmuntre forskerne til å søke eksterne midler. 

b. Formidle informasjon til forskere om søkemuligheter. 

c. Videreføre samarbeidet med Helseforetakene i regionen om forskningsprosjekter og 

stillinger. 

2. Instituttet skal drive mer langsiktig undervisningsplanlegging for å sikre sammenhengende 

tid til forskning. 

Fra vårsemester 2010 planlegges undervisning  over flere semesteret. Målet er å gi forskerne mer 

forutsigbarhet når det gjelder undervisningsoppgaver,  og derigjennom mulighet til langsiktig 

planlegging av forskningsaktiviteter. 

3. Videreføre arbeidet med sikker datalagring. 

Basert på investeringer i 2009 vil instituttet videreføre arbeidet med sikker lagring av sensitive data i 

samarbeid med USIT. 

 

II. Utdanning 

1. Rammer for uttelling i undervisningsregnskapet. 

I 2008 ble det igangsatt en grundig gjennomgang av satsene i undervisningsregnskapet. Arbeidet ble 

videreført i 2009. Erfaringen fra gjennomgangen viser at det er behov for jevnlige revideringer av 

satsene i lys av instituttets bemanning og generelle økonomiske situasjon. 

 



Tiltak: 

Satsene i undervisningsregnskapet revideres  hvert høstsemester, etter at budsjettrammene for det 

neste kalenderåret har kommet. Innspillene kommer fra programrådene, og eventuelle endringer 

legges frem for instituttstyret. 

 

2. Vurdere bruk av karakterskala. 

Under budsjettbehandlingen i 2008 ble det vedtatt å endre karakterskala fra bruk av bokstavkarakter 

til bestått/ ikke-bestått. Samtidig ble antallet sensorer redusert for å begrense budsjettunderskuddet. 

Instituttstyret vedtok at dette skulle evalueres etter budsjettåret 2009. 

Tiltak: 

a. Gjennomgang av karakterstatistikker for 2008, 2009 og vårsemesteret 2010. 

b. Utarbeiding av økonomisk analyse av konsekvenser av gjeninnføring av endret bruk av 

karakterskala og flersensorordning. 

 

3. Bidra i instituttets arbeid med  å skaffe gratisplasser i ekstern praksis.        

Mål:   Alle ordinære hovedpraksisplasser skal være vederlagsfrie. 

Instituttets kostnad blir reiserefusjon til studenter etter gjeldende 

retningslinjer. 

Unntak:  Opptil 4 plasser i Sør Afrika per semester 

     Opptil 4 spesielt tilrettelagte plasser per semester der 

  Institusjonen ytes vederlag etter avtale pga spesielle behov 

  hos studenten. 

4. Videreføre kvalitetssikring av ekstern praksisopplæring gjennom følgende tiltak og 

utviklingsarbeid 

 

 Løpende kontakt med studentene, praksisstedene og veilederne i 

hovedpraksis og forpraksis barn. Lav terskel for henvendelser. 

 Veiledermappe til veiledere og praksissted 

 Videreutvikling av retningslinjer og avtaler for de ulike praksistypene 

 Skaffe nye praksisplasser for forpraksis barn (PSYC 5401) 

 Avholde veiledersamlinger vår og høst for praksislærere  

 Avholde samling før og underveis i hovedpraksisperioden  

 Etablere nye verktøy for evaluering av studenter og deres veiledere underveis og ved 

avslutning av hovedpraksis. 

 Sørge for løpende kvalitetssikring av nettbasert informasjon til studentene, herunder 

relevante praksiskrav og evalueringsprosedyrer. 

 Ta i bruk diskusjonsforum i Fronter for hovedpraksis 

 Følge opp prosedyrer for praksisplassene i Sør Afrika – utvelgelse av studenter og 

oppfølging av studenter og praksissted underveis. 

 

 



 

5. Førstelinjepraksis på profesjonsprogrammet 

Ved revisjon av profesjonsprogrammet var innføring av førstelinjepraksis i studieprogrammet ett av 

tiltakene. På grunn av instituttets vanskelige økonomiske situasjon var det ikke mulig å gjennomføre 

tiltaket i forbindelse med revisjonen. I lys av bedret økonomisk situasjon utredes utvidet undervisning 

i arbeid i førstelinjetjenesten, samt i innføring av førstelinjepraksis, i 2010. 

 

Tiltak: 

Det nedsettes en arbeidsgruppe som får i mandat å utarbeide et forslag til utvidet undervisning i arbeid 

i førstelinjetjenesten samt innføring av førstelinjepraksis på profesjonsprogrammet. 

 

 

6. Erfaringsbasert masterprogram 

 

Tiltak: 

Igangsette planlegging av et erfaringsbasert masterprogram i psykologi, basert på egenfinansiering når 

ny 50% førsteamanuensis i sosialpsykologi er tilsatt. 

 

 

7. Oppfølging av bachelor- og masterstudentene 

 

Tiltak: 

a. Etablere Karrieredag for å motivere studentene for yrkesaktivitet. 

b. Følge opp enkeltstudenter som er forsinket i studiet med sikte på å fullføre graden. 

c. Sikre at masterprogrammet har en hensiktsmessig organisering basert på 

studentevalueringer og tilbakemelding fra vitenskapelig ansatte. 

 

 

8. Årsenheten i psykologi 

 

Tiltak: 

Vurdere årsenheten i psykologi som et videreutdanningstilbud for andre yrkesgrupper, særlig lærere 

og helsearbeidere. 

 

 

9. Emnegruppen i psykologi 

 

Tiltak: 

Vurdere utvidelse av antall emnegrupper i psykologi basert på nåværende emnestruktur med tanke på 

flere og mer skreddersydde emnegrupper relevant for andre bachelorprogram ved UiO. 

 

 

 

III. Formidling 
 

Synliggjøre instituttets forskningsaktiviteter på nettsidene 

 

I forbindelse med innføring av prosjektet Ny UiO-web vil instituttet prioritere å synliggjøre 

forskningen på instituttets nettsider. 

 

Tiltak: 

a.Forskningsgrupper inviteres til å presentere sin gruppe og prosjekter i en ny web-layout. 

b. Presentasjon av alle pågående forskningsprosjekter på nettsidene. 

c. Alle ansatte presenterer seg selv i engelsk og norsk versjon på nettsidene. 



 

 

IV. Organisasjon og infrastruktur 
 

1. Bemanningsplan for vitenskapelige stillinger 

I desember 2008 vedtok instituttet en bemanningsplan på bakgrunn av UiOs prosess Faglige 

prioriteringer. Planen tok sikte på en nedbemanning på bakgrunn av instituttets trange økonomiske 

situasjon. Budsjettet 2010, samt langtidsbudsjettet for 2010 – 2014 viser at instituttet har et 

økonomisk handlingsrom, og det er derfor grunnlag for å vurdere bemanningsplanen på nytt.  

Tiltak: 

a. Gjennomføre dialogmøter med alle faggrupper og forskningsenheter ved instituttet for å 

skaffe innspill knyttet både til undervisningsbehov og forskningsaktiviteter. 

b. Gjennomføre en instituttkonferanse i slutten av året hvor revidert bemanningsplan 

presenteres. 

 

2. Avvikle overskuddet i undervisningsregnskapet 

Av instituttets vitenskapelig ansatte er det ti-tolv vitenskapelig ansatte som har store overskudd på 

undervisningsregnskapet. Instituttstyret har satt av 500 000 for å redusere overskuddet. Målet er at 

ingen skal ha et overskudd på mer enn ett semester ved utgangen av vårsemesteret 2011, slik at de 

sikres mer tid til forskning. 

Tiltak: 

Skaffe vikarer i form av timelærere, universitetslektorer og forlengede stipendiatstillinger med 

undervisningsplikt for å redusere undervisningsbyrden for vitenskapelige med 

undervisningsoverskudd ut over ett semester. 

 

3. Strategi for utlysning av ledige stipendiatstillinger i 2010 og 2011. 

Tiltak: 

Utarbeide oversikt over ledige stipendiatstillinger i 2010 – 2011 og presentere forslag til samlet 

utlysningsplan for ledige stillinger i 2010 for styret før sommeren 2010. Øremerking av 

stipendiatstillinger for 2011 planlegges med utgangspunkt i fagmiljøets forskningsaktiviteter, 

undervisningsplikter og bemanningssituasjon. 


