
Å rsplan 2015 

Handlingsplanen er basert på de overordnede målene for 2015 vedtatt av instituttstyret 

ved PSI i desember 2014.  

Årsplan 2015 

Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer instituttet har for perioden 
2015-2017. Instituttets overordnede mål er å styrke stillingen som det ledende 
psykologiske fagmiljøet innen forskning, utdanning og formidling i Norge, samt hevde 
seg forskningsmessig i internasjonale sammenhenger.  

PSIs årsplan er basert på UiOs nye strategi for perioden 2010-2020 og SV-fakultetets 
treårsplan for perioden 2015-2017. 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.  

Universitetsstyret har vedtatt at tverrfaglig virksomhet som hovedprioritering for 2015.  
 
Sentrale målsettingar i SV-fakultetets årsplan for 2015-2017 er:  
 

 Betre synliggjering av samfunnsvitskapen si rolle når det gjeld å løyse globale 
utfordringar 

 Auka internasjonalisering av forsking og utdanning 
 Meir fagleg samarbeid mellom fakultetet sine grunneiningar 
 Identifisere og utvikle lovande nye forskingsgrupper og -prosjekt 
 Utvikle meir varierte undervisnings- og evalueringsformer 
 Ta i bruk revidert kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten på bachelor-, 

master- og PhD-nivå 
 

PSIs vil i 2015 ha følgende hovedprioriteringer (vedtatt på styremøtet 8. 
desember 2014): 

 Videreutvikle profesjonsprogrammets tilbud innen forebygging  
 Implementere nylig vedtatte masterretninger 
 Sikre mangfold og kvalitet på bachelorprogrammet 
 Evaluere og videreutvikle kursporteføljen på doktorgradsprogrammet 
 Styrke internasjonalt forskningssamarbeid og utveksling av studenter 
 Stimulere til økt ekstern forskningsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt 
 Sørge for tilstrekkelig areal og stillinger som svar på økt aktivitet 
 Innføre ny organisasjonsmodell ved Psykologisk institutt 

 

På bakgrunn av disse overordnede prioriteringene vedtok styret på sitt møte 20. januar 

følgende handlingsplan:   



Handlingsplan 2015 

Videreutvikle profesjonsprogrammets tilbud innen forebygging  
Tiltak Ansvarlig Tid 

Implementere og tydeliggjøre temaet forebygging i 
profesjonsprogrammet nåværende emner 

Programrådsleder profesjon 
og studieseksjonen 

Høst 2015 og 
vår 2016 

Gjøre endringer i programmet basert på 
anbefalinger fra arbeidsgruppen 

Programrådsleder profesjon 
og studieseksjonen 

Høst 2015 og 
vår 2016 

Synliggjøre satsningen på forebygging overfor 
eksterne aktører/bestillere, som NPP, NPF, 
Helsedirektoratet 

Instituttleder, programleder 
og studieleder 

2015 - 2016 

Tydeliggjøre studentenes kompetanse og hjelpe 
våre studenter med å orientere seg mot et nytt 
arbeidsmarked 

Instituttleder og studieleder 2015 - 2016 

 

Implementere nylig vedtatt masterretning 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Jobbe aktivt for å tydeliggjøre masterkandidatenes 
kompetanse og bidrag til arbeidsmarkedet overfor 
mulige arbeidsgivere 

Instituttleder og studieleder 2015 - 2016 

Sørge for god rekruttering til den nye 
masterretningen gjennom tydelige nettsider og 
informasjonsmøter 

Programleder master og 
studieseksjonen 

Vår 2015 

 

Sikre mangfold og kvalitet på bachelorprogrammet 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå 
bachelorprogrammet for å komme med forslag til: 

 Hvilken profil vi skal ha på programmet. 

 Hva slags nivå og kvalitet det skal være på 
utdanningen 

 Hvilken kompetanse studentene skal sitte 
igjen med.  

 Hvilken funksjon programmet skal ha ved 
PSI. 

Programleder BA og 
studieseksjonen 

Frist oktober 
2015 

 

Evaluere og videreutvikle kursporteføljen på doktorgradsprogrammet 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Gjennomgå PhD-programmets emneportefølje med 
tanke på økt fleksibilitet i obligatorisk tilbud.  

Forskningsleder Høst 2015 

Vurdere godkjenning av internasjonale kurstilbud 
gjennomført i forbindelse med utenlandsopphold.  

Forskningsleder Vår/høst 2015 

Iverksette nytt kurs i vitenskapsteori for alle 
stipendiater ved SV-fakultetet og planlegge 
tilsvarende kurs i forskningsetikk 

Emneansvarlig Vår 2015 

Gjennomgang av obligatoriske metodekurs med 
tanke på forslag til endring  

Forskningsleder Vår 2015 



Vurdere reorganisering av forskningsseminarene i 
tråd med ny PSI-organisasjon. 

Forskningsleder Høst 2015 

Konkretisere forslag til forskerlinje mtp semester-
innplassering, antall kandidater, overgangen fra 
embetsstudiet til PhD-programmet, og finansiering. 

Arbeidsgruppe/programleder 
profesjon/forskningsleder 

Vår 2015 

 

Styrke internasjonalt forskningssamarbeid og utveksling av studenter 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Utvikle en strategi for internasjonalt samarbeid og 
utveksling ved PSI 

Studieleder 
Faglig internasjonal 
koordinator 

Vår 2015 

Få flere gode utvekslings/samarbeidsavtaler med 
utenlandske universiteter som er basert på 
pågående forskningssamarbeid mellom ansatte ved 
de respektive institusjonene. 

Studieleder 
Internasjonalt kontakt 

2015/2016 

 

Stimulere til økt ekstern forskningsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Etablere samarbeid og kontakt med kolleger i 
Europa som kan gi mulighet for felles EU-søknader 
hvor PSIs forskere inngår som partnere. 

Forskningsleder 2015 

Styrke og videreutvikle den administrative støtten til 
forskere som vil søke om ekstern finansiering.  

Administrativ leder 2015 

Legge til rette for mer kollegastøtte og utveksling av 
erfaringer mellom ulike forskergrupper ved 
instituttet (og andre institutter) 

Forskningsleder 2015 

Søke om SFF Forskningsleder 2015/2016 

Få flere av PSIs forskere inn som evaluatorer i NFR 
og EU 

Forskningsleder 2015/2016 

Få flere av PSIs forskere inn i programstyrer og 
komiteer i NFR og EU 

Forskningsleder 2015/2016 

Videreutvikle PSIs støtte til karriereutvikling for 
instituttets forskere 

Forskningsleder 2015 

 

Sørge for tilstrekkelig areal og stillinger som svar på økt aktivitet 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Avklare mulighetene for mer arealer i HSH Administrativ leder Mai 2015 

Finne alternative lokaler hvis vi ikke kan overta HSH-
arealer 

Administrativ leder Høst 2015 

Lage plan for bruk av stillinger Instituttleder Vinter 2015 

 

Innføre ny organisasjonsmodell ved Psykologisk institutt 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Vedta hvilken av de to modellene som skal 
anvendes  

Styret April 2015 

Legge en plan for videre prosess for 2015 og 2016 Administrativ leder Januar 2015 



Konkretisering av de ulike rollene i den nye 
organisasjonen. 

Arbeidsgruppe Våren 2015 

Stillingsbeskrivelse instituttleder, forskningsleder, 
undervisningsleder, nye lederroller 

Arbeidsgruppe Våren 2015 

 

Andre tiltak 
Tiltak Ansvarlig Tid 

Bedre kjønnsbalanse på profesjonsprogrammet 
- Arrangere guttedag 5. mars 2015 
- Utrede kvoter og poeng i samarbeid med 

medisinsk fakultet 
- Vurdere andre tiltak 

Studieleder og programleder Våren 2015 

Innføring av elektronisk journal / nytt 
videoopptaksutstyr 

- Ferdigstille prosjektene og få dem over i 
drift. 

Lab-ansvarlig og 
prosjektleder 

Våren 2015 

Gjennomgå og kvalitetssikre praksisplasser i 
forpraksis og hovedpraksis 

Praksiskoordinator Høst 2015 

 


