
Handlingsplan 2018, Psykologisk institutt 

Utdanning 

1. Ferdigstille og starte implementeringen av de reviderte bachelor-, master- og 

profesjonsprogrammene.  

 

2. Etablere internklinikk i nye lokaler og med ny administrativ organisering  

Tiltak Ansvarlig 

 Planlegge og utføre ombygging av nye klinikklokaler 

 Etablere faglige og administrative roller og ansvarsområder for 
klinikkdrift  

 Ansette klinikkleder, etablere øvrig administrativ driftsorganissasjon 
og vurdere faglige ressurser for den kliniske undervisningen 

 Etablere kvalitetshåndbok og systemer for sikker klinikkdrift 

Administrativ 
leder 
Instituttleder 
Instituttleder 
Klinikkleder 

Starte arbeidet med å knytte til oss praktikumveiledere i brøkstillinger fremfor 
i timelærerstillinger. 

Administrativ 
leder 

 

3. Studentenes læringsmiljø 

Sørge for at studentene har egnede lokaler både for lesing, seminarer, 
kollokvier, forelesninger, journalarbeid o.l. 

Administrativ 
leder 

Følge opp vedtak fra styremøtet 12. desember 2017: «Det settes ned en 
arbeidsgruppe som utreder mulige løsninger for sosiale arealer for 
studentene» 

Administrativ 
leder 

Utrede tiltak for økt bruk av lesesaler og kollokviearealer ved PSI.  Administrativ 
leder 

 

4. Øke innslaget av tematisk og/eller pedagogisk nyskapende undervisning  

 

Tiltak Ansvarlig 

Pilot for tverrfaglig undervisning i førstelinjen videreføres Utdannings- 
leder 

Undervisningen skal ta i bruk moderne teknologi 
o Delta i pilotering av den digitale læringsplattformen Canvas 
o Stimulere til at nye og digitale læringsformer tas i bruk i 

implementeringen av de nye studieprogrammene 

Utdannings- 
leder 

Etablere avtalestruktur for gjennomføring av praksiselementer på 
profesjonsprogrammet 

Utdanningsleder/ 
instituttleder 

Videreutvikle innhold og sammenheng mellom nye emner i reviderte 
studieprogrammer 

Utdanningsleder/ 
studieleder 



 

Forskning 

1. Implementere revidert doktorgradsprogram 

 

Tiltak Ansvarlig 

Identifisere undervisere og undervisningsformer Forskningsleder 

Gjennomføre veiledersamling høst 2018 Instituttleder 

 

2. Etablere SFF RITMO i PSIs lokaler 

 

Tiltak Ansvarlig 

Vedta egnede lokaler og bygge om disse 
 

Administrativ 
leder 

Innflytting av RITMO 
 

Administrativ 
leder 

Integrering av RITMO og PSI administrativt og økonomisk Administrativ 
leder 

 

3. Legge til rette for satsning på eksternt finansiert forskning 

 

Tiltak Ansvarlig 

Arbeide med forbedring av søknader Fagavdelings-
ledere 

Gjøre alternative eller lite brukte finansører kjent for forskerne Forskningsleder 

Etablere et system for karriereutvikling Instituttleder 

Etablere en rutine for å formidle forventninger til nyansatte mht til søknader 
om ekstern finansiering (for eksempel vurdere CV i forhold til ERC-søknader) 

Forskningsleder 

Plukke ut potensielle forskere som kan søke ERC (vurdere CV) og identifisere 
miljøer fpr utvikling av prosjekter for Horizon (EU) og Miljøstøtte (NFR) 

Instituttleder 

Legge til rette for og oppfordre til å søke om frikjøp av tid til søknadsskriving Forskningsleder 

Sikre god administrativ bistand til eksterne søknader Adm.leder/ 
Forskningsleder 

 

4. Sikre forskning i samsvar med etiske retningslinjer og godkjenninger 

 

Tiltak Ansvarlig 

Implementere helseforsk-systemet Forskningsleder 

Kvalitetssikre prosjektene som er registrert i helseforsk-systemet og sikre at 
alle godkjenninger er i orden 

Forskningsleder 

Sikre prosedyrer for etisk vurdering av alle prosjekter – også dem som skal til 
REK 

Forskningsleder 

 



5. Jobbe med II-stillingene ved instituttet 

 

Gjennomføre samling med alle professor II ved instituttet for å diskutere 
hvordan de kan brukes på best mulig måte. 

Instituttleder 

Utrede muligheter for å etablere II-stillinger for PSI-ansatte ved 
helseforetakene 

Instituttleder 

 

Organisasjon og økonomi 
 

Tiltak Ansvarlig 

Ferdigstille ombygging nye labarealer ved PSI Administrativ 
leder 

Jobbe for en ny og bedre finansieringsmodell på SV-fakultetet Instituttleder/ 
Administrativ 
leder 

Arrangere lederseminar med fokus på kompetanse på konflikthåndtering, 
jobbtrivsel og karriereveiledning 

Instituttleder 

 

Formidling 
 

PSI har en egen handlingsplan for kommunikasjon som legger føringer for mye av dette arbeidet. Det 

vises til denne planen: http://www.sv.uio.no/psi/om/strategi/   

http://www.sv.uio.no/psi/om/strategi/

