
 

 

 

 

 

 

Handlingsplan 2017 
 

Psykologisk institutts handlingsplan 2017 beskriver hvilke hovedprioriteringer instituttet har 
for dette året.  

PSIs handlingsplan for 2017 er basert på instituttets strategi for perioden 2017-2019 
(http://www.sv.uio.no/psi/om/strategi/), samt UiOs og SV-fakultetets årsplaner for 2017. 
Handlingsplanen er ikke ment å være dekkende for alle prioriterte aktiviteter som finner 
sted på instituttet men peker ut de viktigste satsningsområdene.  

 
PSIs strategi for perioden 2017-2019 beskriver følgende hovedmål:  
 

 PSI skal være en sentral bidragsyter i den psykologiske forskningsfronten.  

 PSI skal utvikle, forvalte og formidle kunnskap som kan komme til nytte i samfunnet.  

 PSI skal tilby psykologistudier av fremragende kvalitet og utdanne kandidater med 
høy og arbeidsrelevant kompetanse.  

 
I løpet av den treårsperioden som strategien gjelder for, skal det jobbes med alle punktene i 
strategien.  
 
 

På bakgrunn av disse overordnede prioriteringene har instituttstyret vedtatt følgende 

handlingsplan for 2017:  

  

http://www.sv.uio.no/psi/om/strategi/


Handlingsplan 2017 

Utdanning 

1. Revidere bachelor, master- og profesjonsprogrammene i tråd med føringer i blant 

annet strategien til PSI og de eksterne evalueringsrapportene av programmene.  

 

2. Identifisere læringsmiljøutfordringer og forbedre læringsmiljø 

 

Tiltak Ansvarlig 

Innføre tiltak for å styrke samhold og tilhørighet til kull, studieprogrammer og 
institutt:  

 Skille ut årsenheten og studentene fra andre fagmiljøer i 
seminarundervisning 

 Seremonier/markeringer ved oppstart og avslutning av programmer 

 Få i gang faglig aktivitet fra første uke i studieprogrammene 

Utdannings-
leder 

Sørge for at studentene har egnede lokaler både for lesing, seminarer, 
kollokvier og forelesninger, inkludert lokaler for drøfting av konfidensielle tema 

Administrativ 
leder 

 

3. Øke innslaget av tematisk og/eller pedagogisk nyskapende undervisning  

 

Tiltak Ansvarlig 

Pilot for tverrfaglig undervisning i førstelinjen videreføres Utdannings-
leder 

Undervisningen skal ta i bruk moderne teknologi 
o Arbeidsgruppen for nyskapende undervisnings- og 

vurderingsformer skal utarbeide undervisningsressurs-sider på 
våre hjemmesider 

Utdannings-
leder 

Heldagsseminar om undervisning holdes for alle ansatte  Utdannings-
leder 

 

Forskning 

1. Revidere doktorgradsprogrammet 

 

Tiltak Ansvarlig 

Identifisere målsetting med programmet Forsknings-
leder 

Implementere revidert doktorgradsprogram med sikte på oppstart i 2018 Forsknings-
leder 

 



2. Satsning på forskning og samarbeid på tvers av forskningstradisjoner ved PSI 

 

Tiltak Ansvarlig 

Fordele midler i henhold til strategi og med 2 års virkning Forsknings-
leder 

Etablere tiltak rettet mot enkeltforskere Forsknings-
leder 

Etablere tiltak rettet mot grupper Forsknings-
leder 

 

3. Legge til rette for satsning på eksternt finansiert forskning 

 

Tiltak Ansvarlig 

Stimulere til forbedring av søknader Forsknings-
leder 

Gjøre alternative eller lite brukte finansører kjent for forskerne Forsknings-
leder 

Etablere et system for kollegahjelp Forsknings-
leder 

Legge til rette for og oppfordre til å søke om frikjøp av tid til søknadsskriving Forsknings-
leder 

Etablere en rutine for å formidle forventninger til nyansatt emht til søknader 
om ekstern finansiering (for eksempel vurdere CV i forhold til ERC-søknader) 

Forsknings-
leder 

Plukke ut potensiell forskere til ERC (vurdere CV) Forsknings-
leder 

Informere om midler (PES og andre) til konsortiedannelse Forsknings-
leder 

Sikre god administrativ bistand til eksterne søknader Adm.leder/ 
Forsknings-
leder 

 

Organisasjon og økonomi 
 

Tiltak Ansvarlig 

Jobbe for fortgang i ferdigstillingen av nye labarealer ved PSI Institutt-
leder 

Jobbe for en forutsigbar finansiering av instituttets utdanningsvirksomhet Institutt-
leder 

 

Formidling 
 

PSI har en egen handlingsplan for kommunikasjon som legger føringer for mye av dette arbeidet. Det 

vises til denne planen: http://www.sv.uio.no/psi/om/strategi/  

http://www.sv.uio.no/psi/om/strategi/

