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Forslag til ny studieplan ved studieretningen til psykologi 
 

Felleskurs ved fakultetet 
Det gis 10 SP som samlingsbasert undervisning i forskningsetikk, vitenskapsteori og generiske emner 

som publikasjonskurs og formidlingskurs. Dette blir gjennomført i samlinger over to semestre, et 

høstsemester og et vårsemester.  

PhD kurs ved PSI 
Ingen av de kvantitative eller kvantitative emnene på PhD-programmet skal være obligatoriske. Men 

informasjon om de ulike kursene vil bli gitt i forbindelse med SV-fakultetets oppstartuke hver vår og 

høst. Der vil også de ulike metodene som diskuteres settes i perspektiv, og det vil klargjøres hvilke 

forhåndskunnskaper som anses som nødvendige/ønskelige for deltakelse i de ulike kursene.  

Obligatoriske emner: 

  

Fakultetets fellesdel   10 studiepoeng   (vår/høst)        

Valgfritt emne (mellom 12 og 15 sp til valgfrie emner) 

Valgfritt emne   

Valgfritt emne  

Valgfritt emne  

PSY9202 - PSY9212 

(forskningsseminarer) 

 5 studiepoeng 

Fom vår 2011 - hvert seminar inndelt i 4 obligatoriske deler: 

PSY920XA=1.semester, B= 2 semester, C=3 semester + P= kort 

presentasjon prosjekt 

Midtveisevaluering: for alle kandidater tatt opp på programmet 

fom vår 2011 er det nå obligatorisk med en slik evaluering. Denne 

ligger som egen emnekode med 0 SP PSY9050 og gjennomføres I 

forskningsseminarene. For mer info om evalueringen som 

kandidat selv er ansvarlig for å følge opp, se her: 

Instituttets praktisering av midtveisevaluering (pdf) 

(Vår/Høst) 

  

http://www.sv.uio.no/forskning/phd/oppbygging/dokumenter-psi/forskningsseminarer.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/oppbygging/dokumenter-psi/forskningsseminarer.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY9201/midtveisevaluering%20ved%20PSI.pdf
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Presentasjoner/postere 

  

Presentasjoner/postere 3 studiepoeng (presentasjon + poster) 

 

Kvantitativ metode på PhD-programmet. 
Det gis 12 studiepoeng kvantitativ metode årlig.  

Årlige emner 

 Kvantitativ analyse I 

 Kvantitativ analyse II 

 Structural equation modelling 

 Multilevel analysis with clustered and longitudinal data 
 

Kvalitativ metode på PhD programmet 

Det gis opptil 6 sp i kvalitativ metode (emnene PSY9190 og PSY9195, den kvalitative 

forskningsprosessen del 1 og 2, går over to semestre hver - til sammen to år - og kan således ikke tas 

samtidig). 

 

Årlige emner 

 Innføringskurs i kvalitative forskningsmetoder 

 Den kvalitative forskningsprosessen i praksis 
 

Deltagelse på seminar i forskningsgruppe 
Et løpende forskningsseminar i regi av en forskningsgruppe ved Psykologisk institutt som møtes 

regelmessig og har et program som bestemmes for hvert semester. Dette er et løpende seminar, og 

nye deltakere tas imot hvert semester. 

Hver kandidat som deltar på PhD-programmet ved Psykologisk institutt må velge seg 1 

forskningsseminar og følge dette (obligatorisk del av programmet). 

Krav: Aktiv deltakelse med framleggelse kreves, og det kreves kontinuerlig deltakelse over minst 3 

semestre. 

Uttelling: 5 studiepoeng etter å ha fulgt seminaret i tre semestre. I studentweb vil det komme opp 4 

ulike koder tilknyttet seminaret: 

920X - A: deltagelse 1. semester 

920X - B: deltagelse 2. semester 

920X - C: deltagelse 3. semester 

920X - P: presentasjon/paper  

Alle elementer må være godkjent av seminarleder for at kandidaten oppnår 5 SP (ECTS). 
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Midtveisevalueringen arrangeres i forbindelse med forskningsseminarene. For instituttets 

praktisering av midtveisevaluering, se lenke her: Midtveisevaluering 

For Fakultetets retningslinjer, se lenke her: Retningslinjer 

Ved aktiv deltakelse i to ulike forskningsseminarer, kan det etter søknad gis 2 ekstra studiepoeng 

(PSY9291 ). Det kan også (etter søknad) gis 1 ekstra studiepoeng dersom man deltar i et 

forskningsseminar i fire semestre eller mer (PSY9290 ). 

 

Deltakelse på konferanse med egen presentasjon/poster 
I ph.d.-programmets opplæringsdel er det frie poeng i både faglig teori og metode. Slike poeng kan, i 

tillegg til PSI`s kurs og seminarer, oppnås ved deltakelse på eksterne kurs, workshops m.m. Det er 

instituttet ved forskningsleder som behandler søknader om studiepoengsuttelling i opplæringsdelen. 

Du søker fortløpende til forskningskonsulent. 

Instituttet følger de generelle retningslinjene som er utarbeidet for Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet. I retningslinjene fremgår det at "et godkjent doktorgradskurs tatt i samme fagområde ved 

en annen institusjon skal godskrives kandidaten med samme antall studiepoeng". Et ph.d.-kurs i 

psykologi ved for eksempel Universitetet i Bergen vil derfor bli godkjent med de studiepoeng som 

UiB har vedtatt. Studiepoengsuttellingen kan likevel bli redusert dersom kurset i stor grad 

overlapper med andre kurs i opplæringsdelen. 

Vi oppfordrer kandidater til å presentere sin forskning internasjonalt, og dette vil også bli vektlagt 

ved vurdering av antall studiepoeng. Det vil være en viss grad av skjønn ved vurdering av søknadene, 

men instituttet har følgende som utgangspunkt: 

Konferansedeltakelse:  

 Foredrag som presenteres på internasjonale konferanser - 2 studiepoeng 

 Foredrag som presenteres på nasjonale konferanser - 1 studiepoeng 

 Presentasjon av poster på internasjonale konferanser - 1 studiepoeng 

Denne uttellingen gjelder når kandidaten er førsteforfatter. For å få poeng flere ganger må det være 

ulike enkeltprosjekter som presenteres. 

Fakultetets veiledende retningslinjer har som utgangspunkt at 3 studiepoeng tilsvarer 2 ukers heltids 

arbeidsinnsats. Da heltids arbeidsinnsats for en kandidat er 37,5 timer, vil 25 timer tilsvare 1 

studiepoeng. Vi har visshet om at kandidater ofte legger mer arbeid i en konferansepresentasjon 

enn 25 eller 50 arbeidstimer (som tilsvarer 1 eller 2 studiepoeng), men vi anser disse ekstra timene 

som en del av forskningsarbeidet. 

 

  

http://www.sv.uio.no/forskning/phd/oppbygging/midtveisevaluering/index.html
http://www.sv.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/forskerutdanning/for-faglige-ledere-phd/retningslinjer-midtveisevaluering.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY9291/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY9290/
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/kurs/godkjenning-kurs.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/kurs/godkjenning-kurs.html
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Nåværende studieplan ved studieretningen for psykologi 

Opplæringsdelen  

Opplæringsdelen i studieretning i psykologi består av til sammen 30 studiepoeng. 

Alle kandidater på programmet skal gjennomføre følgende utdanning: 

 Kurs i vitenskapsteori (SV9101 5 studiepoeng). 

 Kurs i forskningsetikk  (PSY9002, 2 studiepoeng) 

 Obligatorisk metode (PSY9101 sammen med enten PSY9102 eller PSY9103 - totalt 6 

studiepoeng) 

 Forskningsseminarer (PSY9202-PSY9212, velg 1, følges over minimum 3 semester (A-C), kort 

presentasjon P) gir tilsammen 5 studiepoeng) 

 Internasjonal publisering (PSY9300, 2 studiepoeng) 

 Frie SP I Metode (5 studiepoeng) 

 Frie SP I Teori (5 studiepoeng) 

Programmets struktur med emneoversikt: 

Obligatoriske emner: 

  

SV9101 Vitenskapsteori  5 studiepoeng   (vår/høst)        

PSY9101 og enten 

PSY9102 eller PSY9103  

 6 studiepoeng  (vår) 

PSY9002 Forskningsetikk  2 studiepoeng  (vår) 

PSY9300 Internasjonal 

publisering 

 2 studiepoeng  (vår) 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SV9101/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY9002/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY9300/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SV9101/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY9101/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY9102/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY9103/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY9002/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY9300/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY9300/
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PSY9202 - PSY9212 

(forskningsseminarer) 

 5 studiepoeng 

Fom vår 2011 - hvert seminar inndelt i 4 obligatoriske deler: 

PSY920XA=1.semester, B= 2 semester, C=3 semester + P= kort 

presentasjon prosjekt 

Midtveisevaluering: for alle kandidater tatt opp på programmet 

fom vår 2011 er det nå obligatorisk med en slik evaluering. Denne 

ligger som egen emnekode med 0 SP PSY9050 og gjennomføres I 

forskningsseminarene. For mer info om evalueringen som 

kandidat selv er ansvarlig for å følge opp, se her: 

Instituttets praktisering av midtveisevaluering (pdf) 

(Vår/Høst) 

  

Frie emner (min 5 SP pr kategori): 

  

Faglig teori 5 studiepoeng 

Metode 5 studiepoeng 

Godkjenning av utdanningsprogram 

Kursleder godkjenner og attesterer deltagelse i enkeltemner arrangert av Psykologisk institutt. De 

frie emnene kan tas enten ved eget institutt eller ved andre institutter og universiteter i Norge eller 

utlandet. Deltakelse på konferanser og seminarer kan også gi uttelling innen frie emner. Instituttet 

ved forskningsleder godkjenner eksterne emner 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. 

  

 

http://www.sv.uio.no/forskning/phd/oppbygging/dokumenter-psi/forskningsseminarer.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/oppbygging/dokumenter-psi/forskningsseminarer.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY9201/midtveisevaluering%20ved%20PSI.pdf
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/kurs/godkjenning-kurs.html

