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Organisering av sentre ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet - høring 

Høringssvar fra Psykologisk institutt 

Psykologisk institutt (PSI) har lest forslaget til Organisering av sentre ved Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet, og syns konklusjonene i notatet er fornuftige.  

Under PSI vil det i løpet av 2019 være tre sentre som er helt eller delvis tilknyttet PSI; LCBC, RITMO (SFF) og 
PROMENTA. Å skille ut deler av forskningsvirksomheten som sentre har vært naturlig på PSI når denne 
virksomheten har vokst seg stor som en følge av mye ekstern finansiering.  

Et kjennetegn ved alle sentrene under PSI er at de er tverrfaglige i sin natur – ved LCBC er det foruten folk 
med bakgrunn i psykologi også fysikere, biostatistikere, leger og radiografer. RITMO er et samarbeid 
mellom IMV, IFI og PSI, mens PROMENTA vil bestå av sosiologer og økonomer i tillegg til psykologer. 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består i dag av enheter med svært ulik størrelse, fra PSI som utgjør 
rundt 40 % av virksomheten, til små enheter som Arena og TIK. Å være en enhet av en viss størrelse og med 
en sammensatt aktivitet (både forskningsmessig og undervisningsmessig) har etter vårt skjønn noen store 
fordeler:  

1. Robust økonomi: Med et sammensatt finansieringsgrunnlag som henter finansiering fra alle 
komponenter i SV-fakultetets finansieringsmodell, er man mindre sårbar for svingninger i for 
eksempel tildeling av eksterne forskningsmidler, eller gjennomstrømning på studieprogrammene. 
Med en større økonomi er det dessuten lettere å tilpasse seg økonomiske svingninger og man har 
større handlingsrom til å foreta økonomiske justeringer når det er nødvendig 

2. En større, mer spesialisert og mer robust administrasjon: Med flere ressurser å spille på i 
administrasjonen vil man foruten stordriftsfordeler også få muligheten til større grad av 
spesialisering og dermed bedre støttefunksjoner.  

3. Økt faglig virksomhet av høy kvalitet: Våre sentre har konkurrert seg til ekstern finansiering i form 
tildeling av ERCer, H2020-SC koordinatorprosjekt, verdensledende miljø, SFF og NFR-miljøstøtte. 
Dette indikerer høy kvalitet. Ved å inkludere denne type virksomhet i instituttet har vi inspirert 
andre til tilsvarende faglig virke av høy kvalitet. Mange har sett og lært og har tilsvarende planer for 
å øke sin forskning av høy kvalitet.  Den eksternt finansierte fremragende forskningen i sentrene 
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har også finansiert infrastruktur og medført andre ressurser (f. eks. finansielle) som har vært 
tilgjengeliggjort for satsinger ellers i fagmiljøet.  

 

 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Birgitte Bøgh-Olsen 
+4722845104, birgitte.bogh-olsen@psykologi.uio.no


