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ÅRSPLAN 2014-2016 

PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Innledning 

Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer instituttet har for perioden 2014-2016. Instituttets overordnede mål er å styrke stillingen som et 

ledende psykologisk fagmiljø i Norge og hevde seg i internasjonal sammenheng.  

PSIs årsplan er basert på UiOs nye strategi for perioden 2010-2020 og SV-fakultetets treårsplan for perioden 2014-2016. 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 grunnverdier skal vere hovedprioriteringen i 2014, mens tverrfaglig virksomhet er hovedprioritering i 2015.  

Sentrale målsettinger i SV-fakultetets årsplan for 2014-2016 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  

 

PSIs vil i 2014 ha følgende hovedprioriteringer: 

 Tydeliggjøre psykologifagets bidrag til satsning på helsefremmende tiltak i kommunesektoren 

 Styrke undervisning i forebyggende arbeid 

 Videreutvikle og ansvarliggjøre PSIs rolle på PhD programmet  

 Implementere datarutiner for sikring av sensitive data 

 Innføre elektronisk journalsystem i praksisundervisning 

 Normere ressursbruken på studieprogrammene  

 Lage et tydelig organisasjonskart for Psykologisk institutt med vekt på roller, mandat og ansvar  
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Et grensesprengende universitet 

UiOs mål: UiO skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner 

Psykologisk institutt skal i perioden 2014-2016 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 2014/2015/2016 

Interfakultært samarbeid Delta aktivt for å sikre plass i UiOs satsning på Life Science 

 

Vurdere mulighetene for å delta i fakultære samarbeidsprosjekter, så som Unpacking the Nordic 

Model 

2014 

2014 

Økt internasjonalisering på 

studieprogrammene 

Flere emner på engelsk på phd-programmet  2014 

Rekruttering internasjonalt Intensivere relasjoner til sterke forskningsmiljøer internasjonalt gjennom internasjonale 

utlysninger.  

Bruke instituttets II-stillinger til å øke internasjonalt samarbeid. 

Formalisere internasjonale forskningskontakter i form av avtale mellom PSI og gjeldende 

institusjon. 

Synliggjøre internasjonalt forskningssamarbeid på våre nettsider  

Styrke våre engelske nettsider. 

2014/2015/2016 

 

2014/2015/2016 

2014/2015/2016 

 

2014 

2014 

Gjennom Nasjonalt profesjonsråd 

for Psykologiutdanning (NPP) vil 

PSI styrke og videreutvikle 

samarbeidet med andre 

psykologiske fagmiljøer 

Samarbeide om opplæring i forskningsledelse. 

Samarbeide om masterutdanningens status og posisjon, i tillegg til undervisningssamarbeid. 

2015 

 

2014 

Lansere ny årsenhet Markedsføring frem mot fristen for samordna opptak 2014 
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Varierte undervisningsformer Arbeide for å fremme nye og innovative undervisnings- og læringsformer i instituttets 

emneportefølje. 

Utrede muligheten for å integrere førsteårsstudenter i som deltakere i eksperimentell forskning.  

Jobbe videre med og utvikle podcast som del av undervisningen.  

Jobbe for en overgang til digitalt tilgjengelig pensum.  

2014/2015/2016 

 

2014 

 

2014 

 

2014 

Styrke vitenskapelig publisering Stimulere til økt internasjonal publisering av egen forskning. 

Arbeide for økt bruk av Open Access-kanaler ved publisering av egen forskning. 

Innfri ambisjonen om å ta i bruk DUO for formidling av forskningsresultater. 

2014/2015/2016 

2014/2015/2016 

2014 
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Læringsuniversitetet 

UiOs mål: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder.  

Psykologisk institutt skal i perioden 2014-2016 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 2014/2015/2016 

Videreutvikle masterprogrammet i 

tråd med behovene til potensielle 

søkere og fagmiljøenes ønsker.  

Delta i utvalg om muligheter for koordinering mellom mastergradene i psykologi i Norge 

Følge opp kandidatundersøkelse i regi av Psykologiforbundet 

2014 

 

2014 

Videreutvikle 

profesjonsprogrammet i lys av 

evalueringsutvalgets konklusjoner 

og satsningen på helsetjenester i 

kommunene  

Samkjøre praktikumtilbudene med sikte på økt kvalitet og ressursutnyttelse. 

Arbeide for at ansatte i II-stillinger i helseforetakene kan styrke samarbeidet med 

praksisstedene. 

Kvalitetssikre praksistilbudet, og følge opp studenter og veiledere i henhold til læringsmål. 

Tydeliggjøre og styrke undervisningen i forebygging av helseplager 

2014/2015 

 

2014/2015/2016 

 

2014 

 

2014/2015 

Videreføre satsning på 

studiekvalitet  

Gjennomføre et seminar for emneansvarlige på Bachelorprogrammet for helhetlig å vurdere 

progresjon i faglig innhold, variasjon i pedagogiske virkemidler og vurderingsformer. 

Kartlegge hvordan instituttet gir tilbakemeldinger og begrunnelser til studentene og fastsette 

rammer for hvordan dette skal gjøres. 

2014 

 

2014 

Videreutvikling av PhD-

programmet 

Jobbe for å opprettholde det store antallet kandidater som disputerer hvert år.  

Utrede mulighetene for innføring av forskerlinje som supplement på profesjons- og MA-

programmet. 

Systematisk gjennomgang av ressursbruken på kursdelen av phd-programmet.  

Synliggjøre karriereveger for phd’ere 

Vurdere om opplæring i forskningsformidling skal inngå som en del av forskeropplæringen.  

2014/2015/2016 

2014 

 

2014 

 

2014/2015/ 

2014 
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Bedre kontakt med arbeidslivet Videreutvikle samarbeid med helseforetak og forskningsinstitusjoner om forskning og 

undervisning, bl.a. ved opprettelse av II-stillinger. 

 

2014/2015 
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Et samfunnsengasjert universitet 

UiOs mål: UiO skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets store 

samfunnsutfordringer.  

Psykologisk institutt skal i perioden 2014-2016 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 2014/2015/2016 

Synliggjøre instituttets forskning 

utad 

Fortsette arbeidet med å bruke nettsidene som en aktiv kanal for formidling av instituttets 

forskning.  

 

Synliggjøre flere av instituttets forskningsprosjekter og forskergrupper på instituttets nettsider.  

 

Øke hyppigheten på nye forskningssaker på instituttet internettforside 

 

Videreutvikle bruk av sosiale medier som Facebook, for rask kommunikasjon med studenter og 

andre interesserte.  

 

Vurdere å starte opp formidling i flere sosiale medier.  

 

Utvikle langsiktige mål for instituttet formidlingsarbeid.  

2014/2015/2016 

 

2014 

 

2014 

2014 

 

2014 

 

2014 

Presentere psykologi som fag 

overfor skoleelever 

Arrangere forelesninger der elever som har psykologi på videregående inviteres inn.  

Bruke sosiale medier i rekruttering og studentinfo. 

Lage en film som skal brukes i arbeidet med rekruttering av nye studenter.  

2014/2015/2016 

2014/2015/2016 

2014 

Bruke egne seminarer til å nå ut 

bredt til dem som har interesse av 

og nytte av påfyll av psykologisk 

forskning.  

Videreutvikle Psykologiens dag 

Tilby åpne seminarer og workshop med gjesteforelesere og internasjonale II-ere 

2014 

 

2014/2015/2016 

Øke fokus på fag- og 

profesjonsetikk 

Opprette internt forskningsetisk utvalg. 

Formalisere prosedyrer for skikkethetsvurdering av studenter på profesjonsprogrammet. 

2014 

 

2014 



7 

 

Jobbe for å forbedre 

kjønnsbalansen i studentmassen 

Bidra aktivt i samarbeid med fakultetet til rekrutteringskampanjer med fokus på å rekruttere 

menn til studieprogrammene. 

Implementere tiltakene vi har fått likestillingsmidler til å gjennomføre. Profilering av nettsidene, 

skolebesøksordning til høsten. 

2014 

 

 

2014 
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Et handlekraftig universitet 

UiOs mål: UiO skal forvalte sine samlede ressurser offensivt, slik at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene.  

Psykologisk institutt skal i perioden 2014-2016 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 2014/2015/2016 

Instituttet skal videreføre arbeidet 

med å øke andelen eksternt 

finansiert forskning 

Bruke interne forskningsmidler til å støtte forskningssøknader om nasjonal og internasjonal 

finansiering.  

Videreføre samarbeidet med Helseforetakene i regionen om forskningsprosjekter i form av 

bistillinger som åpner for egne søknader. 

Videreutvikle administrativ støtte knyttet til søknader om og drift av eksternt finansierte 

prosjekter. 

Støtte arbeidet med å sikre grunnlaget for ny SFF-satsning 

Støtte grupper og forskere som vil søke forskningsmidler i Horisont 2020 

2014/2015 

 

 

2014/2015 

 

2014/2015 

 

 

2014/2015 

 

2014 

Integrering av eksternfinansiert 

forskning 

Evaluere og justere styringsmodeller og handlingsrom for eksternfinansiert forskning. 

Stimulere til synergier mellom eksternfinansierte prosjekter og PSIs egen forskningsaktivitet. 

2014 

 

2014/2015 

Identifisere og utvikle nye 

forskningsgrupper- og prosjekter 

Stimulere til opprettelsen av innovative forskningsgrupper, gjerne i samarbeid med miljøer 

utenfor instituttet, med sikte på fremtidige søknader om ekstern finansiering. 

Fremholde deltakelse i forskningsgrupper og målsetning om ekstern finansiering som 

prioritering ved utlysning av interne forskningsmidler. 

2014/2015 

 

2014 

Økt fokus på IKT knyttet til 

forskningsvirksomheten ved PSI 

Etablere sikker lagring av store datamengder. Ferdigstille analyselab’er (fMRI, kvalitativ 

dataanalyse)  

 

Etablere infrastruktur for sikker lagring av sensitive data  

 

Ferdigutvikle førsteversjon av database for klinisk forskning.  

 

2014 

 

2014 

 

2014 
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Oppgradere opptaksrom for video og lyd til sikker bruk (forskning og undervisning)  

Etablere elektronisk journal/database av kliniske sensitive data.  

2014 

2014 

Bruke instituttets økonomiske 

handlingsrom på best mulig måte 

Følge opp forskernes behov for infrastruktur (laboratorier, utstyr, assistenter og 

dataprogrammering) gjennom utlysninger om forskningsmidler. 

Revidere bemanningsplan for kommende år i lys av økende studentantall og økt 

forskningsaktivitet. 

2014/2015 

 

 

2014 

God ressursstyring Videreføring og oppfølging av AURA som redskap for ressursstyring av undervisning.  

Kartlegge og vurdere tiltak for å sikre fortsatt nedbygging av timeroverskudd hos de ansatte.  

Kartlegge og sette standarder for ressursbruk på studieprogrammer/emner, inkludert phd-

programmet 

2014 

 

2014 

 

2014 

Videreutvikle instituttets 

administrative ressurser 

Vurdere den administrative ressursbruken knyttet til eksamen/klage/begrunnelse 2014 

Fordeling av 

undervisningsoppgaver 

Gjennomgå emneporteføljen for å se om emneansvar og arbeidsfordeling er rimelig.  2014 
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Det gode universitet 

UiOs mål: UiO skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø. 

Psykologisk institutt skal i perioden 2014-2016 fokusere på følgende oppgaver:  

Mål Tiltak Utføres 2014/2015/2016 

Sikre god utnyttelse av PSIs 

arealer.  

Sørge for at den økte aktiviteten 

innen forskning og undervisning 

følges opp av til rettelegging av 

fysisk arbeidsmiljø. 

Holde oppe presset på UiO sentralt og på teknisk avdeling for å overta bruken av 3. etasje i 

nybygget.  

Vurdere alternativ bruk av arealene som i dag er satt av til lesesalsplassen bak kantina, herunder 

kantine og møterom. 

2014 

 

 

2014 

Sikre god ledelse ved instituttet Sikre at instituttets ledergruppe og styre har en felles forståelse av instituttets fremtidige 

utfordringer. 

Arbeide for aktiv tilstedeværelse og en åpen-dør i utøvelsen av de enkelte lederrollene.  

Sørge for at nye programledere får en god opplæring og innføring i rollen og jobbe for at den 

nye ledergruppen blir et effektivt forum for ledelse og koordinering av instituttet.  

2014 

 

2014/2015 

2014 

Organisasjonsutvikling Definere og synliggjøre ansvarsfordelingen mellom instituttets ulike styringsorganer. 

Lage organisasjonskart for ledelsesstrukturen ved PSI. 

Tydeliggjøre faggruppeleders rolle. 

Tydeliggjøre programrådets rolle. 

Tydeliggjøre semesteransvarliges rolle. 

2014 

 

2014 

 

2014 

 

2014 

 

2014 

Bedre arbeidsmiljø for ansatte og 

studenter  

Gjennomføre regelmessige medarbeidersamtaler med alle ansatte med sikte på å utnytte den 

enkeltes kompetanse best mulig og sikre godt arbeidsmiljø.  

Tilby nye stipendiater samtale etter oppstart samt sikre rutiner for raskt å løse eventuelle 

2014/2015 

 

 

2014/2015 
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problemer underveis.  

Arrangere personalkonferanse for alle ansatte i juni.  

Bruke instituttets juleselskap til et stort og fellesskapsfremmende tiltak på instituttet. 

Stimulere til flere sosiale møteplasser (for eksempel gjennom deltakelse i Holmenkollstafetten). 

Tilrettelegge for at studentene skal få flere steder hvor de kan jobbe i kollokviegrupper og med 

gruppearbeid. 

 

2014 

 

2014 

 

2014 

 

 

2014 

Videreutvikle seniorpolitikken ved 

PSI 

Gjennomføre samtaler med instituttets ansatte i god tid før pensjonering. 

Utvikle retningslinjer om plikter og rettigheter for instituttets emeriti. 

Inngå avtaler med de som ønsker å fortsette som emeritus når det gjelder kontorplass, 

undervisning, og forskning.  

Utvikle og informere om prinsipper for kontorbruk for emeriti 

2014 

 

2014 

 

2014 

 

 

2014 

Mottak av nye studenter ved 

semesterstart 

Forbedre mottaket av nye studenter ved semesterstart gjennom et mer omfattende opplegg for 

studentene den første uken.  

2014 

 


