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Nederst: Studieplan før revisjon

Forskrift for ph.d.-graden ved Universitet Oslo (heretter kalt forskriften)
hjemler Programplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved
Universitet i Oslo (heretter kalt programplanen). Studieplanen følger opp
forskriften og programplanen, spesielt med en konkretisering av
utdanningsdelen. Studieplanen ble vedtatt av fakultetet 1.7.2003, med

Studieplanen er hjemlet i Forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i
Oslo vedtatt i Universitetsstyret 22.6.07 og Programplan for ph.d.programmet i samfunnsvitenskap ved UiO vedtatt 20.9.07. Studieplanen
ble vedtatt av fakultetet 1.7.2003, med endringer 23.2.2005.
Redaksjonell oppdatering foretatt 13.3.2008. Nåværende studieplan er
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endringer 23.2.2005. En redaksjonell oppdatering er foretatt 13.3.2008.

Revidert versjon 2009
vedtatt av Programstyret for ph.d.-programmet 13.11.08
Studiets formål
Forskerutdanningen ved Psykologisk institutt skal kvalifisere for
forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles store krav til
skolering i vitenskapelig tenkemåte. Den skal gi grunnlag for et
selvstendig og reflektert forhold til psykologisk forskning gjennom
fordypning i teoretiske og metodologiske emner.

1. Opptak

1. Opptak

Generelle regler for søknad, frister og opptak er angitt i programplanen.
Søkere med ekstern arbeidsplass har søknadsfrist 1. mars og 1. oktober
for opptak påfølgende høst og vår. Søknader sendes til Det
samfunnsvitenskapelige fakultet innen søknadsfristene. De avgjøres av
Programstyret for ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet, etter innstilling fra Psykologisk institutt. Søkere som tilsettes i
stipendiatstillinger ved Psykologisk institutt følger de søknadsfrister som
framgår av utlysningsteksten.

Generelle regler for søknad, frister og opptak er angitt i pkt. 3 i
fakultetets programplan.

Søkerens formelle kompetanse
For å bli tatt opp til ph.d.-programmet må kandidaten ha eksamen av
høyere grad (5-årig mastergrad, cand. psychol.-grad) eller tilsvarende.

Opptaksavtale

Søkerens formelle kompetanse
For å bli tatt opp til ph.d.-programmet må kandidaten ha eksamen av
høyere grad (5-årig mastergrad, cand.psychol.-grad) eller tilsvarende.

Opptaksavtale
Opptak til og gjennomføring av organisert doktorgradsutdanning
formaliseres ved en skriftlig avtale. Avtalen inngås mellom
doktorgradskandidat, veileder(e), institutt og fakultet og angir partenes
gjensidige rettigheter og plikter. Avtaleperioden for den enkelte kandidat
er på maksimalt 5 år.

Opptak til og gjennomføring av organisert doktorgradsutdanning
formaliseres ved en skriftlig avtale. Avtalen inngås mellom
doktorgradskandidat, veileder(e), institutt og fakultet og angir partenes
gjensidige rettigheter og plikter. Avtaleperioden for den enkelte kandidat
er på maksimalt 5 år.

2. Utdanningsprogrammet

2. Utdanningsprogrammet
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Gjennomføring

Gjennomføring

Psykologisk institutt har ansvar for å tilrettelegge et utdanningsprogram
innen rammen av gjeldende studieplan. Både interne og eksterne kurs
kan inngå i programmet, som har et omfang på minimum 30
studiepoeng (ett semesters arbeid). Alle som er tatt opp på ph.d.programmet må ha gjennomført utdanningsprogrammet innen
avhandlingen kan vurderes.

Forskerutdanningen består av to hoveddeler: En opplæringsdel på 30
studiepoeng (SP) og arbeidet med doktoravhandlingen stipulert til 150
SP. Doktorgraden tildeles på grunnlag av disse to deler i tillegg til
bestått doktorgradsprøve (prøveforelesning og disputas).

Innhold

Opplæringsdelen omfatter seks elementer: Vitenskapsteori,
forskningsetikk, internasjonal publisering, metodeopplæring og
opplæring i faglig teori. I tillegg faglig formidling obligatorisk, men gir
ikke studiepoeng.

Utdanningsprogrammet omfatter 4 elementer:
Vitenskapsteori og forskningsetikk: 5+1 studiepoeng.
Metodeopplæring: 10 (minimum) - 15 studiepoeng
Opplæring i faglig teori: 10 (minimum) - 15 studiepoeng
Faglig formidling: Obligatorisk, men gir ikke studiepoeng.

Innhold

Psykologisk institutt har ansvar for å tilrettelegge et opplæringstilbud
innen rammen av gjeldende studieplan.

Utdanningsprogrammet omfatter både obligatoriske og valgfrie
elementer, og kandidaten skal i samråd med veileder(e) sette sammen
et program. Kursprogrammet kan bestå av kurs ved Psykologisk
institutt, kurs ved andre universiteter eller andre høyt kvalifiserte
institusjoner/vitenskapelige organisasjoner, se retningslinjer for
godkjenning av doktorgradskurs ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet. Kurs tatt utenfor instituttet må godkjennes av forskningsleder
ved Psykologisk institutt. Ved eventuell klage, vil søknaden bli behandlet
av forskningsutvalget ved instituttet, eller er en arbeidsgruppe som
utvalget oppnevner. Elementer som skal inngå i opplæringsdelen kan
ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato.

Opplæringsdelen omfatter både obligatoriske og frie elementer, og
kandidaten skal i samråd med veileder(e) sette sammen et program.
Både interne og eksterne kurs kan inngå i studieplanens opplæringsdel.
Alle som er tatt opp på programmet må ha gjennomført opplæringsdelen
innen avhandlingen kan vurderes.

Kurs

Kurs

Kurs ved Psykologisk institutt utlyses for hvert semester (se under
overskriften "kurs" på instituttets ph.d.-nettside).

Kurs ved Psykologisk institutt utlyses for hvert semester (se under
overskriften "kurs" på instituttets ph.d.-nettside).
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Vitenskapsteori og forskningsetikk: 5+1 studiepoeng
Vitenskapsteori (krav: 5 SP)




Vitenskapsteori - 5 studiepoeng (SV9101) - obligatorisk
Kurset arrangeres av fakultetet og er obligatorisk for alle
kandidater i ph.d.-programmet ved fakultetet. Det består av en
felles undervisningsdel og en seminardel som involverer
fagperson fra instituttet. Kurset holdes på engelsk i
høstsemesteret og på norsk i vårsemesteret.
Forskningsetikk: 1 studiepoeng (PSY9000) - obligatorisk
Kurset fokuserer på regelverk knyttet til etiske dilemmaer innen
psykologisk forskning. Kurset holdes vanligvis tidlig i januar hvert
år.



SV9101 Vitenskapsteori - 5 SP - obligatorisk
Kurset arrangeres av fakultetet og er obligatorisk for alle
kandidater i ph.d.-programmet ved fakultetet.

Forskningsetikk (krav: 2 SP)


PSY9000 Forskningsetikk – 2 SP - obligatorisk
Kurset fokuserer på regelverk knyttet til etiske dilemmaer innen
psykologisk forskning. (Se regler for overlapp)

Internasjonal publisering (krav: 2 SP)


Metodeopplæring: 10 (minimum) - 15 studiepoeng


Obligatoriske felleskurs: 8 (eventuelt 10) studiepoeng obligatorisk
Dette omfatter forelesninger, øvelser og skriftlig etterarbeid.
Kursene omfatter kvantitativ metode og kvalitativ metode, samt
design og evaluering. Det er ikke nødvendig å ta kursene i den
rekkefølgen de er satt opp nedenfor.
o Felleskursene består av:

PSY9… Internasjonal publisering – 2 SP – obligatorisk
Kurset gir en innføring i publisering i vitenskapelige tidsskrifter og
den kultur som omgir disse. Hva slags litterær sjanger
representerer en vitenskapelig artikkel i psykologi? Hvordan
velger man et egnet tidsskrift? Hvilke eksplisitte og implisitte
regler styrer det som publiseres? Disse spørsmål blir belyst ved
konkrete eksempler. (Se regler for overlapp)

Metodeopplæring (krav: 11 SP)


PSY91… Forskningsmetodologi – 6 SP – obligatorisk
I kurset vil det bli gitt en gjennomgang av kvalitativ og kvantitativ
metodologi, samt anvendt forskningsmetodologi belyst med
aktuell forskning ved instituttets forskningsmiljøer. Aktuelle
design kan være eksperimentell design, kvalitativ
prosessanalyse, survey/korrelasjonsstudier,
intervensjonsstudier, longitudinelle studier, epidemiologiske
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Kurs 1: Introduksjonsdag i kvalitativ og kvantitativ metode
Kurs 2: Kurs i kvalitativ metode
Kurs 3: Kurs i kvantitativ metode
Kurs 4: Kurs i design og evaluering (arrangeres av
Pedagogisk forskningsinstitutt)
Det kreves skriftlig arbeid i form av innlevert og godkjent
paper i enten Kurs 2 eller Kurs 3. Dette gir en samlet
uttelling på 8 studiepoeng for de obligatoriske
felleskursene. Godkjent paper i to av felleskursene, gir 2
ekstra studiepoeng, totalt 10 studiepoeng. Skriftlig arbeid
må leveres samme semester som kurset tas.
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studier. (Se regler for overlapp)


Valgfrie kurs i metode
Instituttets egne kurs innen metode annonseres hvert semester.
Metodekurs kan også tas ved andre universiteter eller andre høyt
kvalifiserte institusjoner og vitenskapelige organisasjoner, jf
retningslinjene. Eksterne kurs må godkjennes av forskningsleder
ved Psykologisk institutt. Hospitering eller spesielt tilpasset
opplæring i tester, registrerings- eller analysemetoder kan også
godkjennes. Beregning av studiepoeng bestemmes av nivå,
timetall for undervisningen, omfang av forberedelser, egeninnsats
i form av forberedte muntlige foredrag/presentasjoner og av
omfang av skriftlig etterarbeid.

Frie kurs i metode – minimum 5 SP
Instituttets egne kurs innen metode annonseres hvert semester.
Metodekurs kan også tas ved andre universiteter eller andre
høyt kvalifiserte institusjoner og vitenskapelige organisasjoner, jf
fakultetets retningslinjer. Eksterne kurs må godkjennes av
forskningsleder ved Psykologisk institutt. Hospitering eller
spesielt tilpasset opplæring i tester, registrerings- eller
analysemetoder kan også godkjennes. Beregning av
studiepoeng bestemmes av nivå, timetall for undervisningen,
omfang av forberedelser, egeninnsats i form av forberedte
muntlige foredrag/presentasjoner og av omfang av skriftlig
etterarbeid.
Søknader med dokumentasjon behandles samlet av
forskningsleder vanligvis en gang i semesteret. For nærmere
informasjon, se PSIs retningslinjer for frie kurs/konferanser. (Se
regler for overlapp)

Søknader med dokumentasjon behandles av forskningsleder
vanligvis en gang i semesteret. Søknadsfrister er 1. oktober og 1.
april. Fyll inn og skriv ut følgeskjemaet for hver aktivitet det søkes
om, og send dette inn sammen med dokumentasjonen.
Opplæring i faglig teori: 10 (minimum) - 15 studiepoeng
Opplæring i faglig teori ved instituttet skjer hovedsakelig gjennom
obligatorisk deltagelse i et forskningsseminar. Seminarene arrangeres

Opplæring i faglig teori (krav: 10 SP)


PSY92.. Internt forskningsseminar – 5 SP – obligatorisk
Et løpende forskningsseminar i regi av en forskningsgruppe ved
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hvert semester i tilknytning til kandidatens forskningsmiljø. De kan være
langsgående eller intensive kurs som samler deltakere fra ulike miljøer.
Instituttet vil legge til rette for at alle ph.d.-kandidater er tilknyttet et
forskningsmiljø der det foregår opplæring i relevant faglig teori gjennom
løpende forskningsseminarer. Instituttet vil samarbeide med
gjestelærere og andre opplæringssteder om intensivkurs innenfor ulike
faglige emneområder.


Internt forskningsseminar - 5 studiepoeng - obligatorisk
Et løpende forskningsseminar i regi av en forskningsgruppe ved
Psykologisk institutt som møtes regelmessig og har et program
som bestemmes for hvert semester. Aktiv deltagelse med
framleggelse kreves, i tillegg til kontinuerlig deltagelse over minst
3 semestre. Ved aktiv deltakelse i to ulike forskningsseminarer,
kan det etter søknad gis 2 ekstra studiepoeng.



Valgfrie kurs i faglig teori
Instituttets egne kurs annonseres hvert semester. Aktuelle kurs
kan også tas ved andre universiteter eller andre høyt kvalifiserte
institusjoner og vitenskapelige organisasjoner, jf retningslinjene.
Eksterne kurs må godkjennes av forskningsleder ved Psykologisk
institutt. Workshops ved vitenskapelige konferanser eller program
ved internasjonale sommerskoler kan godkjennes. Beregning av
studiepoeng bestemmes av nivå, timetall for undervisningen,
omfang av forberedelser, egeninnsats i form av forberedte
muntlige foredrag/presentasjoner og av omfang av skriftlig
etterarbeid.
Søknader med dokumentasjon behandles samlet av
forskningsleder vanligvis en gang i semesteret. Søknadsfrister er
1. oktober og 1. april. Fyll inn og skriv ut følgeskjemaet for hver
aktivitet det søkes om, og send dette inn sammen med
dokumentasjonen.
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Psykologisk institutt som møtes regelmessig og har et program
som bestemmes for hvert semester. Aktiv deltakelse med
framleggelse kreves, i tillegg til kontinuerlig deltakelse over minst
tre semestre. Ved aktiv deltakelse i to ulike forskningsseminarer,
kan det etter søknad gis to ekstra SP.


Frie kurs i faglig teori – 5 SP
Instituttets egne kurs annonseres hvert semester. Aktuelle kurs
kan også tas ved andre universiteter eller andre høyt kvalifiserte
institusjoner og vitenskapelige organisasjoner, jf retningslinjene.
Eksterne kurs må godkjennes av forskningsleder ved Psykologisk
institutt. Workshops ved vitenskapelige konferanser eller program
ved internasjonale sommerskoler kan godkjennes. Beregning av
studiepoeng bestemmes av nivå, timetall for undervisningen,
omfang av forberedelser, egeninnsats i form av forberedte
muntlige foredrag/presentasjoner og av omfang av skriftlig
etterarbeid.
Søknader med dokumentasjon behandles samlet av
forskningsleder vanligvis en gang i semesteret. For nærmere
informasjon, se PSIs retningslinjer for frie kurs/konferanser.
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Faglig formidling: Obligatorisk

Faglig formidling (obligatorisk – 0 SP)

Krav til faglig formidling oppfylles ved deltagelse i kurs eller ved
dokumentert egen formidlingsaktivitet. Eksempler på formidling er
deltagelse i kurs arrangert av universitetet (publikasjonskurs,
universitetspedagogikk) eller egen formidling (faglige foredrag, postere,
kronikker)..

Krav til faglig formidling oppfylles ved deltagelse i kurs eller ved
dokumentert egen formidlingsaktivitet. Eksempler på formidling er
deltagelse i kurs arrangert av universitetet (publikasjonskurs,
universitetspedagogikk) eller egen formidling (faglige foredrag, postere,
kronikker).

Godkjenning av kandidatenes utdanningsprogram

Godkjenning av kandidatenes utdanningsprogram

Kursleder godkjenner og attesterer deltagelse i enkeltkurs arrangert av
Psykologisk institutt. Instituttet ved forskningsleder godkjenner eksterne
kurs innen rammen av gjeldende retningslinjer. Det kan etter søknad
innvilges fritak for et eller flere av instituttets obligatoriske kurs på
grunnlag av gjennomført tilsvarende kurs andre steder.
Framdriftsrapportering

Kursleder godkjenner og attesterer deltagelse i enkeltkurs arrangert av
Psykologisk institutt. Instituttet ved forskningsleder godkjenner eksterne
kurs innen rammen av gjeldende retningslinjer. Det kan etter søknad
innvilges fritak for et eller flere av instituttets obligatoriske kurs på
grunnlag av gjennomført tilsvarende kurs andre steder.
Framdriftsrapportering

Kandidater på ph.d.-programmet skal årlig rapportere om framdrift til
instituttet innen 1. oktober. Rapportskjema sendes elektronisk til den
enkelte kandidat. Veileder(e) leverer separat framdriftsrapport for sine
kandidater.

Kandidater i programmet skal årlig rapportere om framdrift til instituttet
innen 1. oktober. Rapportskjema sendes elektronisk til den enkelte
kandidat. Veileder(e) leverer separat framdriftsrapport for sine
kandidater.

3. Veiledning

3. Veiledning

Generelle regler er fastsatt i fakultetets programplan. Kandidater i ph.d.programmet ved Psykologisk institutt skal ha veileder (hovedveileder
eller medveileder) som er ansatt ved instituttet. For prosjekter innen
psykologi gjelder også at det er kandidatens og veilederens felles
ansvar å påse at innsamling, oppbevaring og fremstilling av data, samt
eventuelt sletting eller overføring av dem, skjer etter gjeldende lover (jfr.
straffeloven, forvaltningsloven, lov om personregistre og lov om
helsepersonell) samt instituttets fagetiske retningslinjer.

Generelle regler er fastsatt i fakultetets programplan. Kandidater i ph.d.programmet ved Psykologisk institutt skal ha veileder (hovedveileder
eller medveileder) som er ansatt ved instituttet. For prosjekter innen
psykologi gjelder også at det er kandidatens og veilederens felles
ansvar å påse at innsamling, oppbevaring og fremstilling av data, samt
eventuelt sletting eller overføring av dem, skjer etter gjeldende lover (jfr.
straffeloven, forvaltningsloven, lov om personregistre og lov om
helsepersonell) samt instituttets fagetiske retningslinjer.

4. Avhandling

4. Avhandling

Krav til avhandling og regler for bedømmelse er gitt i forskriften.

Krav til avhandlingen og regler for bedømmelse er fastsatt i forskrift og i
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Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som
oppfyller internasjonale standarder innen fagområdet. Avhandlingen skal
bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier
at den vil kunne publiseres som del av fagets vitenskapelige litteratur.
Avhandlingen skal bestå av enten en sammenhengende
forskningsrapport eller flere mindre arbeider. For avhandlinger i form av
artikkelsamlinger, gjelder at artiklene kan enten være publisert,
akseptert for publisering eller innlevert for publikasjon. For
artikkelsamlinger skal det også være en sammenbindende tekst som gir
en innføring i området og en mer helhetlig diskusjon. Fakultetet har
utarbeidet egne retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger, herunder
krav om dokumentasjon på medforfatterskap.
Instituttet viser ellers til fakultetets nettside med Praktisk informasjon for
deg som skal levere inn doktoravhandling og vil disputere ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
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programplan.
Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som
oppfyller internasjonale standarder innen fagområdet. Avhandlingen skal
bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier
at den vil kunne publiseres som del av fagets vitenskapelige litteratur.
Avhandlingen skal bestå av enten en sammenhengende
forskningsrapport eller flere mindre arbeider. For avhandlinger i form av
artikkelsamlinger, gjelder at artiklene kan enten være publisert,
akseptert for publisering eller innlevert for publikasjon. For
artikkelsamlinger skal det også være en sammenbindende tekst som gir
en innføring i området og en mer helhetlig diskusjon. Fakultetet har
utarbeidet egne retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger, herunder
krav om dokumentasjon på medforfatterskap.

5. Faglig ledelse og administrasjon av
studiet

5. Faglig ledelse og administrasjon av
studiet

Faglige spørsmål om studiet eller denne planen rettes til forskningsleder
ved Psykologisk institutt, professor Tim Brennen.
Forskningskonsulentene Tormod Eide og Heidi Hoksnes Sørli er
administrative kontaktpersoner for forskerutdanningen ved Psykologisk
institutt.

Faglige spørsmål om studiet eller denne planen rettes til forskningsleder
ved Psykologisk institutt, professor Tim Brennen.
Forskningskonsulentene Tormod Eide og Heidi Hoksnes Sørli er
administrative kontaktpersoner for forskerutdanningen ved Psykologisk
institutt.
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Regler for overlapp:

Alle kandidater som er i PSIs doktorgradsprogram følger studieplanen slik den ser ut etter revisjon.
Dette innebærer at kandidater tatt opp før 13.11.2008 gis fritak for allerede godkjente kurs.
Kategorier/emner
Vitenskapsteori
Etikk

Kandidater som er tatt opp før 13.11.08:
Ingen endring
Kan få fritak for innlevering av paper (selve undervisningen må følges)

Internasjonal publisering

Kan få fritak for hele kurset

Forskningsmetodologi
 Fullført alle obligatoriske metodekurs fra
tidligere versjon, med én godkjent
hjemmeoppgave (8 SP)
 Fullført alle obligatoriske metodekurs fra
tidligere versjon, med to godkjente
hjemmeoppgaver (10 SP)
 Mangler kurs i kvalitative metoder



Mangler kurs i kvantitative metoder



Mangler kurs i design og evaluering

Metode – frie kurs
Faglig teori – frie kurs
Forskningsseminar

1 ekstra SP må tas som frie
kurs i metode eller faglig teori
2 ekstra SP må tas som frie
kurs i metode eller faglig teori

Fritak for hele kurset

Godskrives i tillegg med 2 SP i
frie kurs i metode

Fritak for hele kurset

Godskrives i tillegg med 4 SP i
frie kurs i metode

Følger de 4 dagene om kvalitative metoder i kurset
”forskningsmetodologi”, samt leverer hjemmeoppgave i denne delen. Det
gis fritak for hjemmeoppgaven dersom man allerede har godkjent
hjemmeoppgave innen kvantitative metoder.
Følger de 4 dagene om kvantitative metoder i kurset
”forskningsmetodologi”, samt leverer hjemmeoppgave i denne delen. Det
gis fritak for hjemmeoppgaven dersom man allerede har godkjent
hjemmeoppgave innen kvalitative metoder.
Følger de 4 dagene om anvendt forskningsmetodologi i kurset
”forskningsmetodologi”. Fritak for innlevering av hjemmeoppgave.
Komponentene ”frie kurs i metode” og ”frie kurs i faglig teori” vil være elastiske når det gjelder antall SP
for kandidater tatt opp før 13.11.08, men begge må være på minimum 5 SP.
Ingen endring

