
ÅRSPLAN 2011-2013 

PSYKOLOGISK INSTITUTT 

 

Innledning 

Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer instituttet har for perioden 2011-2013. 

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 2011-2013. Årsplanen tar for seg de prioriteringene instituttet vil konsentrere seg om i første 

fase av UiOs strategiperiode. 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.  

PSI skal i denne planperioden velge ny ledelse, som skal starte opp 1. januar 2012. Det vil derfor ikke 

være naturlig å lage en detaljert plan for årene 2012 og 2013.  

PSIs vil i 2011 ha følgende hovedprioriteringer:  

- PSI går inn i 2011 med et stort økonomisk handlingsrom. Det vedtatte budsjettet har et 

positivt resultat på nesten 10 millioner kroner. PSIs styre har arbeidet med en plan for 

hvordan disse ressursene skal brukes på best mulig måte for instituttets forskning og 

undervisning. En ny bemanningsplan er vedtatt, med utgangspunkt i vurdering av behov for 

styrking av eksisterende faggrupper samt oppbygging av nye faglige satsningsområder. I 

tillegg til de områder (kognitiv-nevro og klinisk) som er definert som faglig prioriterte i 

fakultetets strategiplan vil instituttet i denne perioden søke å styrke fagfeltet sosialpsykologi 

gjennom nyrekruttering/ oppbygging av en forskergruppe med fokus på klassiske 

sosialpsykologiske spørsmål (diskriminering/ fordommer/ sosial kognisjon). Instituttet vil i 

perioden videreføre den økte satsningen på post doc-stillinger. Det er videre planlagt å 

investere i infrastruktur (laboratorier, scanner osv.) som vil muliggjøre økt forskning og 

styrking av eksisterende forskningssamarbeid. Endelig vil ressurser bli brukt til nødvendig 

forskningsassistanse som dataprogrammering og vitenskapelige assistenter, samt til 

driftsmidler til forskning. 

- PSI står foran en periode med mange tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger. Instituttets 

ledelse vil jobbe aktivt for å rekruttere gode søkere til disse stillingene, bl.a. gjennom 

internasjonale utlysninger og dialog med instituttets ulike fagmiljøer.  

- Psykologifaget er for tiden inne i en prosess med nasjonal evaluering, satt i gang av Norges 

forskningsråd. I løpet av planperioden vil PSI gjennomføre dialoger med evalueringspanelene  

og senere følge opp de tiltak og vurderinger som blir gitt i den endelige evalueringen.  

- Studieprogrammene som instituttet har ansvar for gjennomfører i løpet av 2011 periodiske 

programevalueringer initiert av SV-fakultetet. Evalueringskomiteens anbefalinger vil bli 

drøftet og eventuelt innarbeidet i perioden H-2011 og 2012. 

- Instituttledelsen vil støtte faggruppene i undervisningsplanlegging over tre semestre med 

henblikk på å frigjøre tid til forskning for de faste vitenskapelige. Bedre utnyttelse av 

stipendiatenes undervisningskapasitet er et instrument i denne forbindelse.  



Et grensesprengende universitet 

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

etterspurt internasjonal samarbeidspartner 

Psykologisk institutt skal i perioden 2011-2013 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 

2011/2012/2013 

Internasjonalisering på 

studieprogrammene 

 

 

 

 

 

 

 

EuroPsy og PSI 

Gjennomgå avtaleporteføljen på instituttet 

med sikte på å fornye gode avtaler og finne 

nye interessante partnere i samarbeid med 

fakultetet.  

 

Følge opp utvalgte praksissteder i utlandet, 

for eksempel Sør-Afrika. 

 
Kartlegge utbyttet av utveksling blant egne 

programstudenter og systematisere dette 

arbeidet.  

Utvide engelskspråklig undervisningstilbud  

 

Instituttet vil utrede hvordan EuroPsy påvirker 

studieprogrammene ved PSI.  

2011/2012/2013 

 

 

2011 

 

2012 

 

2012 

Rekruttering PSI står foran en periode med mange 

tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger. 

Rekruttere sterke forskere, bl.a. gjennom 

internasjonale utlysninger.  

Øremerking av stipendiatstillinger for 2011 

med utgangspunkt i forskningsaktivitet og 

behov for nyrekruttering 

2011/2012/2013 

Tverrfakultær forskning Styrke deltakelsen i tverrfakultære 

forskningsinitiativ (eventuelt med særlig fokus 

på prosjekter som bidrar til å styrke leveforhold 

i utviklingsland ) 

2011/2012/2013 

 

Læringsuniversitetet 

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

internasjonale læresteder.  

Psykologisk institutt skal i perioden 2011-2013 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 

2011/2012/2013 

Fokus på masterprogrammet. 

Opprettholde høy søking, 

videreutvikle masteren i tråd 

Arbeide for å synliggjøre masterretningene 

på nett med kompetanse og hvor de ferdige 

kandidatene arbeider.  

2011 



med behovene til potensielle 

søkere og fagmiljøenes ønsker.  

 

PSI vil i juni arrangere en to dagers 

personalkonferanse med utdanning som tema. 

Masterprogrammet vil få et spesielt fokus på 

denne konferansen. 

Arrangere masterdagen. 

Arbeide med å øke og tydeliggjøre 

ferdighetskomponenten i programplan, 

emnebeskrivelser og undervisningen på 

retningene 

 

 

2011 

 

 

2011 

 

2011 

 

Nye undervisningsformer skal 

prøves ut på instituttet som 

supplement til allerede variert 

undervisning.  

”Klikkere” blir innført som et prøveprosjekt i 

perioden på utvalgte emner på profesjons- og 

masterprogrammet. Skal evalueres fortløpende.  

2011 

Periodisk programevaluering PSIs studieprogrammer skal i 2011 gjennom en 

periodisk programevaluering av en ekstern 

komité. Anbefalingene fra komiteen vil bli 

vurdert og eventuelt innarbeidet.  

2011/2012 

Bedre kontakt med arbeidslivet Videreutvikle samarbeid med helseforetak / II-

stillinger 

Utarbeide samarbeidsavtale med Oslo 

Universitetssykehus (OUS); utlyse II-stilling 

knyttet til OUS 

Etablere avtaler om dobbelkompetanse-

stillinger i OUS, Vestre Viken osv. 

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. 

Kartlegge alumners kompetanse og 

arbeidsforhold.  

2011/2012 

 

 

2011 

 

 

 

2011/2012 

 

2011/2012/2013 

 

 

2012 

Bedre forholdet mellom 

eksterne praksissteder og 

instituttets undervisning  

Styrke samarbeidet gjennom II - stillinger 

Ansette ekstern klinisk psykolog som 

praksiskoordinator 

Bruk av eksterne lærere med spesifikk 

kompetanse i deler av undervisningen  

Videreutvikle samarbeid  om praksisplasser/ 

kvalitetssikre praksis/ følge opp studenter og 

veiledere 

2011/2012/2013 

 

2011 

 

 

2011/2012/2013 

 

 

2011/2012/2013 

Phd-programmet Innføre/ systematisere midtveisevaluering. 

Utarbeide klarere retningslinjer for 

2011 

 

2011 

 



veilederrollen 

Videreutvikle personaloppfølging av 

stipendiater 

Være pådriver på SV-fakultetet for en mer 

effektiv saksbehandling av phd-programmet 

gjennom økt bruk av FS. 

 

 

2011/2012 

 

 

2011 

Sikker datalagring Basert på investeringer i 2009 vil instituttet 

videreføre arbeidet med sikker lagring av 

sensitive data i samarbeid med USIT. 

2011 

 

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 2011-2013 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 

2011/2012/2013 

Synliggjøre instituttets 

forskningsaktiviteter på 

nettsidene og i media 

Ansette informasjonskonsulent på PSI 2011 

Presentere psykologi som fag 

overfor skoleelever 

 

Informasjon om instituttet 

gjennom å gjøre det mer 

tilgjengelig for offentligheten  

Arrangere forelesninger der elever som har 

psykologi på videregående inviteres inn 

 

Fortsette å arrangere Psykologiens dag 

Delta i forskningsdager 

2011 

 

 

 

 

2011/2012/2013 

 

 

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 2011-2013 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 

2011/2012/2013 

Instituttet skal videreføre 

arbeidet med å øke andelen 

eksternt finansiert forskning 

Oppmuntre forskerne til å søke eksterne 

midler. 

Formidle informasjon til forskere om 

søkemuligheter. 

Videreføre samarbeidet med Helseforetakene i 

2011 

 

 

2011/2012/2013 

 

 

2011/2012/2013 

 



regionen om forskningsprosjekter og stillinger. 

Sende en søknad til NFR om å få et Senter for 

fremragende forskning, knyttet til 

Kognitiv/nevre-miljøet 

 

 

2011 

Bruke instituttets store 

økonomiske handlingsrom på 

best mulig måte. 

Jobbe videre med en god plan for tilsettinger, 

vurdere behovet innen de enkelte 

stillingskategorier.  

Følge opp forskernes behov for 

forskningsinfrastruktur som laboratorier, utstyr, 

assistenter og dataprogrammering. 

2011 

 

 

 

2011 

Følge opp NFR-evaluering  Samtaler med hver faggruppe 2011 

God bruk av instituttets 

administrative ressurser 

Gjennomgå bemanningssituasjonen i 

administrasjonen med spesielt fokus på uløste 

oppgaver og en vurdering av om dagens 

oppgavefordeling er den mest hensiktsmessige.  

Delta i prosjektet Internt Handlingsrom og 

følge opp eventuelle anbefalinger som kommer 

ut av dette arbeidet.  

2011 

 

 

 

 

2011/2012 

 

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 2011-2013 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 

2011/2012/2013 

Instituttet skal drive mer 

langsiktig 

undervisningsplanlegging for å 

sikre sammenhengende tid til 

forskning. 

Fortsette undervisningsplanlegging over flere 

semester. Målet er å gi forskerne mer 

forutsigbarhet når det gjelder 

undervisningsoppgaver, og derigjennom 

mulighet til langsiktig planlegging av 

forskningsaktiviteter. Planleggingen må 

vurderes opp mot studentenes behov for å 

distribuere undervisningsaktiviteter jevnt i 

semesteret. 

2011 

Bedre plan for bruk av PSIs 

lokaler 

Kartlegge arealsituasjonen med sikte på å 

utnytte ubrukte rom og finne en god og sikker 

løsning på behovet for arkiver – samt å gi 

faggruppene mulighet til utvikling og intern 

dialog gjennom samlokalisering. 

2011 

Sikre god ledelse ved instituttet Ha en god og åpen prosess rundt valg av ny 

instituttledelse. 

Lage en plan for erfaringsoverføring fra 

2011 

 

2011 



gammel til ny instituttledelse. 

Kjønnsbalansen i 

studentmassen  

 

 

Programrådet for profesjon vil i samarbeid med 

fakultetet arbeide for en moderat 

kjønnskvotering i opptaket.  

Bidra aktivt i samarbeid med fakultetet til 

rekrutteringskampanjer med fokus på å 

rekruttere menn til studieprogrammene. 

2011/2012 

 

2011/2013 

Arbeidsmiljø Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen 2011 

 


