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innunder ett og samme programråd, med en programrådsleder som også sitter som
utdanningsleder i instituttets ledergruppe. I samråd med Programrådet og instituttets ledelse
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Psykologisk institutt
Postadr.: Postboks 1094 Blindern, 0317 Oslo
Kontoradr.: Harald Schjelderups hus,
Forskningsveien 3 A - inng. 1, 0373 Oslo

Telefon: 22 84 50 00
Telefaks: 22 84 50 01
postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

2

Disse har utgjort den interne komiteen for årsenheten, bachelor- og masterprogrammet ved
Psykologisk institutt:






Professor Trine Waaktaar, Utdanningsleder, leder for den interne komiteen
Professor Rene Huster
Førsteamanuensis Beate Seibt
Seniorkonsulent Trine Kongsvold
Student Selini Tavridou- Hansen

Den interne komiteen har arbeidet med evalueringen i om lag en måned, og hatt i alt 4 møter,
hvorav ett har foregått i samarbeid sammen med komiteen som har arbeidet med den interne
evalueringen av profesjonsprogrammet.
I tillegg har komiteen i løpet av arbeidsprosessen innhentet innspill og informasjon fra aktuelle
referansepersoner samt fra Programrådet, Psykologisk institutts ledergruppe og ledelsens
arbeidsutvalg.
Den foreliggende egenevalueringsrapporten er, i tråd med fakultetets retningslinjer, relatert til de
samme spørsmålene og bygget på samme mal som vil gjelde for den eksterne evalueringen.
Følgende er hentet fra fakultetets hjemmesider om periodiske programevalueringer:
Krav til innhold i komiteens rapport

Evalueringskomiteen skal foreta en samlet vurdering av om målene for programmet slik de er
beskrevet i programplanen er oppnådd, om de er godt formulert og om de er hensiktsmessige,
samt foreslå hvilke tiltak som bør gjennomføres for å forbedre studieprogrammet. Komiteens
anbefalinger skal bygge på en vurdering av
1. Vurdering i forhold til programmets mål beskrevet i programplanen
a. måloppnåelse
b. formulering av målene
c. målenes hensiktsmessighet
2. Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden med hensyn til å utvikle studiekvaliteten?
3. Er det fanget opp indikasjoner på særlig god kvalitet eller på sviktende kvalitet? Hvordan ble
dette fulgt opp?
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4. Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden? Forslag til tiltak som bør gjennomføres for å
forbedre studieprogrammet.
5. Sammenfattende begrunnelse for programmets videreføring, endring eller nedleggelse.
Punkter som skal vurderes
•

Områder som har utmerket seg i positiv eller negativ retning kommenteres i rapporten.

•

Helhet og sammenheng i studieprogrammet, herunder sammensetning av emner og
emnegrupper

•

Deltakernes vurdering av studieprogrammet

•

Læringsmål (vurderes i relasjon til fagets egenart, studentenes personlige utvikling og
samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse)

•

Oppnådde resultater (datagrunnlag leveres av fakultetsadministrasjonen)

•

Rekruttering

•

Undervisnings- og vurderingsformer

•

Internasjonalisering

•

Læringsmiljø og programtilhørighet

•

Ressurser og infrastruktur

•

Gjennomførte forbedringer og tiltak siden siste evaluering
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Innledende kommentar til den interne evalueringsrapporten

Det kan innledningsvis være nyttig for den eksterne komiteen å vite at alle de tre
studieprogrammene som inngår i denne evalueringen, i løpet av inneværende evalueringsperiode
har vært internt evaluert og revidert av ulike arbeidsgrupper etter som vi har sett behov for å
gjøre endringer i programmene både ut fra siste periodiske programevaluering, utfordringer med
ressursbruk på programmene og tilbakemeldinger fra studentene. Programrådet for BA/MA har
bestått av ansatte som med endringsvilje og engasjement har ønsket å levere best mulig
programmer. Videre har det vært stor takhøyde i programrådet for å fremme forslag til endring og
ikke minst for innspill fra studentene. Denne lydhørheten, fleksibiliteten og endringsviljen har vært
noe av den store styrken til nettopp disse tre programmene. Vi vil i denne internrapporten velge å
lene oss mye på de rapporter som allerede er skrevet av de ulike arbeidsgruppene som i
evalueringsperioden har vært i sving for å endre på programmene. Dette gjelder spesielt
årsenheten som ble revidert i 2014 (vedlegg 1), og den nye studieretningen fra 2015 i Helse-,
utvikling og samfunn på masterprogrammet (vedlegg 2). Bachelorprogrammets arbeidsutvalg
leverte høsten 2015 en rapport med forslag til endringer av hele programmet som vi også viser til
(vedlegg 3).
Ut over å legge ved det allerede foreliggende og vedlagte materialet har den interne
evalueringskomiteen i denne rapporten valgt å særlig fokusere våre kommentarer på noen
utvalgte punkter som vi gjerne vil ha innspill på fra den eksterne evalueringskomitéen, se samlet
oversikt over disse sist i rapporten sammen med konklusjonen (s. 56).
Det er tre programmer som skal evalueres, og vi har valgt å ta for oss programmene hver for seg
under læringsmål og oppbygging, mens vi ser dem samlet under undervisning- og
vurderingsformer, gjennomføring, styrker etc.
Nedenfor følger den interne komitéens evaluering av Årsenheten, Bachelor- og
Masterprogrammet i psykologi for perioden 2012-2016.
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1. Læringsmål og oppbygging
I det følgende presenteres læringsmål og forventet læringsutbytte for studentene i programmet i
forhold til personlig utvikling og samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse, samt helhet
og sammenheng i studieprogrammet. Læringsmålene er i hovedsak hentet fra
programbeskrivelsen på nett. Vi presenterer ett og ett programs oppbygning og læringsmål for
deretter å diskutere helheten og sammenhengen i programmet.

Årsenheten
Oppbygging og læringsmål
Beskrivelse

Årsenheten består av 60 studiepoeng innen psykologi der PSY1000 Generell psykologi,
PSY1200 Innføring i utviklingspsykologi, PSY1101Innføring i sosial og personlighetspsykologi og
PSY1010 Forskningsmetode I er faste emner. De 10 siste studiepoengene er valgbare og
studentene velger ett av følgende emner:




PSY2300 - Innføring i kognitiv psykologi,
PSY2405 - Innføring i arbeidspsykologi eller
PSY2600 - Personality and Abnormal psychology.

Studieløpstabell for Årsenhet i psykologi per vårsemesteret 2016:
Gul farge: Obligatoriske emner, grønn farge: valgemne

2.semester

PSY1101 Innføring i
PSY1010
sosial- og
Forskningsmetode I
personlighetspsykologi

Fordypningsemne i
psykologi

1.semester

PSY1000 Innføring i generell psykologi

PSY1200 Innføring i
utviklingspsykologi

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng
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Læringsmål:
Hva lærer du?
På Årsenheten i psykologi får du en elementær kjennskap til og forståelse for moderne psykologi,
herunder ulike teoretiske og metodologiske perspektiver.
Kunnskap




Gjengi sentrale psykologiske teorier, metoder og forskningsresultater
Beskrive fagets historiske utvikling
Kjenne til psykologiens bredde gjennom dets biologiske og sosiale forankring

Ferdigheter




Gjenkjenne de viktigste metodene som anvendes innenfor psykologisk forskning
Demonstrere god skriftlig formidlingsevne innenfor psykologifaget
Benytte relevante psykologiske faguttrykk skriftlig

Generell kompetanse



Utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige og fagetiske verdier
Forstå forskjellen mellom kunnskap og meninger

Vurdering av målformuleringene

Årsenheten fikk høsten 2014 nye målformuleringer og struktur. Bakgrunnen for dette var at den
opprinnelige hensikten med programmet, nemlig å være opptaksgrunnlag for profesjonsstudiet,
bortfalt, samtidig som man ønsket å svare opp overfor den store populariteten til
psykologiemnene. En arbeidsgruppe opprettet av Programrådet i 2013 formulerte, bl.a. basert på
en spørreundersøkelse blant studenter på årsenheten, en viktig ny målgruppe, nemlig folk som
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ønsket en ballast av psykologisk basiskunnskap inn i et annet yrke. Når det gjelder
målformuleringene og arbeidslivsrelevans er det rimelig å tenke at Årsenheten skal gi en innføring
i psykologiske grunnbegreper som kan brukes av ulike aktører i arbeidslivet. Slik den interne
evalueringskomiteen ser det, er målsetningene nå riktige og godt i tråd med både formålet og
innholdet i programmet.

Helhet og sammenheng i Årsenheten
Ex.phil og ex.fac. ble i forbindelse med revisjonen i 2014 fjernet slik at vi kunne øke
studiepoengene i psykologi fra 40 til 60. Dette ble gjort for å gi en mer helhetlig innføring i
psykologi samt å gi studentene mulighet til å velge psykologiemner etter interesse og
kompetansebehov. Slik har studiet blitt mer attraktivt for de studentene som ønsker å bruke det til
å skaffe seg undervisningskompetanse i psykologi (krav om 60 sp), og andre som ønsker det som
tilleggskompetanse til annen utdanning/yrke. De kan nå ta et valgemne etter hvilken kompetanse
de ønsker seg.
Med den valgfriheten som nå er tilført strukturen kan det vurderes om det ligger potensialer her
for ytterligere valgmuligheter. Noen av de forelesningsbaserte emnene våre kan eksempelvis åpne
opp for å ta imot flere studenter uten nevneverdig kostnad. Der kan det ligge en mulighet for å
tilby flere emner til årsenhetens «valgemne». Vi vil foreslå at det sees på mulighetene for å utvide
alternativene med allerede eksisterende undervisningstilbud.
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Bachelorprogrammet
Oppbygging og læringsmål

Bachelorprogrammet er sammensatt av:
 Psykologiemner (120 studiepoeng)
 Frie emner (40 studiepoeng)
 Ex.fac. (10 studiepoeng)
 Ex.phil.(10 studiepoeng)

Det første året består av innføringsemner i psykologi (40 sp) samt Ex.phil. og Ex.fac.
I 2.året skal studentene velge seg et studieløp. Studieløpet utgjør 40 av de 120 obligatoriske
studiepoengene i psykologi. Studieløpsemnene består av to emner á 10 studiepoeng en
bacheloroppgave på 20 studiepoeng. Studieløpene som tilbys er:


Helse -og sosialpsykologi



Utviklingspsykologi



Kognitiv psykologi



Arbeids- og organisasjonspsykologi



Kultur- og samfunnspsykologi

Studieløpene videreføres på masterprogrammet for de studentene som ønsker å spesialisere seg
ytterligere.
I 2.året skal det også velges et fritt psykologiemne fra programmets emneportefølje. Dette er et
emne som ikke inngår i studentens valgte studieløp.
I 3.året har studentene 40 frie studiepoeng til rådighet. Studentene står helt fritt til å velge det de
selv ønsker. Det er gode muligheter for å ta de frie emnene på utveksling gjennom UiOs og
instituttets eget avtalenettverk.
Programmet består av totalt 40 studiepoeng i forskningsmetode, både kvalitativ og kvantitativ.
Bacheloroppgaven skrives i siste semester.
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Studieløpstabell for bachelorprogrammet i psykologi per vårsemesteret 2016:
6.semester

Studieløpsemne, bacheloroppgave innen
fordypning

Fritt emne

5.semester

Fritt emne / utveksling

Fritt emne / utveksling

Fritt emne / utveksling

4.semester

Studieløpsemne,
fordypning

PSY2012 - Research
methodology III:
Statistics

PSY2013 Forskningsmetode IV:
Kvalitativ metode

3.semester

Valgfritt psykologiemne
(fra BA emneporteføljen)

PSY2011 Forskningsmetode II:
Eksperimentell design
og statistisk analyse

Studieløpsemne,
fordypning

2.semester

EXPHIL03 - Examen
philosophicum

PSY1010 Forskningsmetode I

PSY1101 - Innføring i
sosial - og personlighets.

1.semester

SVEXFAC03 – Examen
Facultatum

PSY1000 - Innføring i generell psykologi

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Læringsmål:
Hva lærer du?
På dette programmet lærer du om bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du får kjennskap
til sentrale begreper, forskningsfunn, teorier og metoder. I tillegg velger du en av følgende
fordypninger: helsepsykologi, utviklingspsykologi, kognitiv psykologi, arbeids- og
organisasjonspsykologi eller kultur- og samfunnspsykologi.
Kunnskap


Gjøre rede for psykologiske teorier, metoder og forskningsresultater



Forstå hvordan et psykologisk fenomen kan studeres og forklares på flere måter og vurdere
ulike teoretiske forklaringer opp mot hverandre
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Gjengi og diskutere spesifikk kunnskap fra ett av de fem fordypningsområdene



Erkjenne psykologiens bredde gjennom dets biologiske og sosiale forankring



Beskrive fagets historiske utvikling

Ferdigheter


Vurdere ulike forskningsmetoder for innsamling og analyse av et datamateriale



Anvende ulike psykologiske perspektiver i analyse og beskrivelse av et fenomen



Gjennomføre litteratursøk og arbeide med/sette seg inn i relevant faglitteratur



Demonstrere god skriftlig og muntlig formidlingsevne innenfor psykologifaget



Gjennomføre et selvstendig avgrenset akademisk arbeid/oppgave i tråd med faglige,
metodiske og etiske retningslinjer

Generell kompetanse


Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det psykologiske
fagfeltet



Arbeide selvstendig, organisere og planlegge eget arbeid innenfor gitte frister, og å kunne
gi og motta kritikk på en konstruktiv måte



Påpeke betydningen av respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet,
presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger



Utvikle faglig nysgjerrighet gjennom utveksling av synspunkter med andre

Vurdering av målformuleringene

Formålet med BA-graden er primært å kvalifisere til et MA-løp, samtidig som det også skal gi en
generell innføring i psykologi som kan komme til nytte for dem som arbeider innen forvaltning,
næringsliv, undervisning, helsesektoren o.l. Slik den interne komiteen vurderer det peker
målformuleringene for BA-graden klarere i retning av graden som påbygning til en master, mens
det kanskje i mindre grad er tydelig hvilken kompetanse dette programmet gir som enkeltstående
grad. Her ligger det kanskje et potensiale for en klarere profilering i målformuleringene av
bachelorprogrammet.
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Helhet og sammenheng i bachelorprogrammet
Metodeundervisningen:
En av anbefalingene fra den forrige periodiske evalueringen var å styrke undervisningen i kvalitativ
metode. Dette har blitt gjort ved å revidere en av de fire opprinnelige modulene slik at den
inneholder en grundig diskusjon av kvalitativ forskning. Nylig har studentene gitt tilbakemelding på
at de synes det er for mange emner som undervises i generell metode. Etter en vurdering av
studentenes tilbakemeldinger og diskusjoner med instituttets undervisere innen metode, har
Programrådet bestemt seg for å støtte en reduksjon i metodeundervisningen. Det blir nå kuttet 10
studiepoeng i metode, slik at det totalt i programmet går fra 40 til 30 studiepoeng i metode.
BA’ens metodeemner er for tiden under revisjon og strukturen på «metodeløpet» er ennå ikke
besluttet.
På den andre siden er det uttrykt bekymring blant foreleserne om hvorvidt en reduksjon i
undervisning av kvantitativ metode vil kunne ha en negativ innflytelse på utdanningskvaliteten.
Spesielt vil dette i så fall ramme masterprogrammet ettersom det på det nivået er behov for
undervisning i metode spesifikk for fagområdet, og det er ikke plass i strukturen for mer
undervisning i generell metode for å kompensere for kunnskap studentene skulle hatt med seg fra
bachelorprogrammet.
Det ble diskutert hvorvidt en integrering av metode i de andre emnene kunne være en løsning,
men dette kan igjen føre til svekket kvalitet da det må gå på bekostning av andre temaer. En slik
revisjon vil kunne påvirke basalemnene og til syvende og sist hele programmet.
Den interne komitéen mener det vil være av interesse å få forslag til hvordan denne utfordringen
kan løses mest mulig effektivt uten at det blir en forringelse av kvaliteten sammenliknet med
andre nasjonale og internasjonale bachelorprogrammer.
Studieløpene:
De fem studieløpene i bachelorprogrammet hadde inntil 2015 hver sin studieretning på
masterprogrammet. I 2015 ble dette noe omorganisert til tre studieretninger på masternivå, men
tilbudet om undervisning i alle BA-studieløpene er videreført på masternivå selv om det nå er i en
litt annen struktur. Dette vil bli beskrevet under masterprogrammet. Kort fortalt er det nå tre
studieretninger på master: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Cognitive Neuroscience og Helse,
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utvikling og samfunn. Den siste tilbyr fire fordypninger i fagområdene helse, sosial, utvikling og
kultur-/samfunnspsykologi.
Det kan diskuteres om bachelorprogrammet derfor skulle omstruktureres for å følge utviklingen
på masterprogrammet. Et alternativ ville da være å tilby tre studieløp på BA. Da ville studieløpet i
«Helse, utvikling og samfunn (HUS)» ha et mye større emnetilbud enn de andre to studieløpene,
og man ville få en BA-oppgave som involverer fire ulike forskningsgrupper. For å administrere
dette måtte man ha delt «HUS»-studieløpet inn i fire fordypninger. BA-utvalgets rapport (vedlegg
3) har foreslått en annen struktur hvor masterprogrammet korresponderer med to BAfordypninger. Selv om dette har praktiske fordeler, mener komitéen at det må drøftes videre om
dette er en god struktur. Evalueringer indikerer at studentene setter pris på muligheten til å velge
fra et antall fordypninger/spesialområder, og de ønsker også større fokus på studieløp som fører
fram til en karriere. Samtidig er dette med valgfrihet også er ressurs-spørsmål for instituttet.
Den interne komitéen mener det vil være av interesse for instituttet å få forslag fra den eksterne
komiteen til hvordan vi best skal strukturere BA og MA som et 5-årig løp.

Masterprogrammet
Oppbygging og læringsmål

Masterprogrammet har tre studieretninger. De tre studieretningene har litt ulik struktur. Felles for
alle er at 1.året er viet undervisning i ulike emner innen fagområdet. Det som skiller dem er at
Arbeids- og organisasjonspsykologi og Cognitive Neuroscience har fastsatte emner (ingen
valgfrihet), mens Helse, utvikling og samfunn med sine fire fordypninger har en struktur med
valgmuligheter for studentene. 2.året er viet helt til skriving av masteroppgaven. Masteroppgaven
er på 60 studiepoeng for studieretningene Arbeids- og organisasjonspsykologi og Cognitive
Neuroscience. I studieretningen Helse, utvikling og samfunn er emner i kvalitativ og kvantitativ
metode flyttet til 3.semester, slik at masteroppgaven er redusert til 50 studiepoeng.
Studieretningen i Cognitive Neuroscience undervises i sin helhet på engelsk.

Under viser vi strukturen for hver av de fire studieretningene og lister opp målene for hver av dem
(alt hentet fra programmets hjemmesider):
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Arbeids- og organisasjonspsykologi

Læringsmål for arbeids- og organisasjonspsykologi
Kunnskapsmål


Gjøre rede for de ulike teoriene innen feltet og hvordan disse kan benyttes i praksis i
organisasjoner.



Gjengi de forhold som er gjeldende for norsk arbeidsliv - uttrykt i arbeidsmiljøloven,
hovedavtalen, og lignende lovverk og dokumenter.



Beskrive hvordan endringsprosesser skal utføres



Gjøre rede for vitenskapsteoretiske modeller som anvendes innen fagfeltet.



Drøfte styrker og svakheter med ulike metodiske tilnærminger, herunder
metodetriangulering, i forhold til ulike problemstillinger innen fagfeltet.



Drøfte ulike kausalitetsmodeller innen fagfeltet herunder tredjevariabeleffekter i et individ
- gruppe - ledelse - organisasjons perspektiv.
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Ferdighetsmål


Planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak i arbeidslivet knyttet til en rekke
problemstillinger



Presentere hvordan vitenskapelig teori kan anvendes i praksis i bedrifter



Arbeide i team



Analysere prosessene i de teamene du er en del av



Organisere og gjennomføre prosjekter



Gjøre rede for din egen rolle som konsulent for en organisasjon



Anvende verktøy og teknikker innen arbeids- og organisasjonspsykologien



Gjennomføre evalueringer og endringsprosesser i organisasjoner



Fremstille svakheter og styrker ved metode som anvendes.



Kunne håndtere problemstilling knyttet til reliabilitet og validitet ved datainnsamling.



Kunne analysere innsamlede data i forhold til ulike kausalitetsmodeller.



Kunne redegjøre for sammenheng mellom problemstilling, metodevalg og
vitenskapsteoretiske modeller.

Generell kompetanse


Respektere de etiske standarder innen feltet arbeids- og organisasjonspsykologi



Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet



Initiere og medvirke konstruktivt i faglig endrings- og utviklingsarbeid
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Cognitive Neuroscience

Knowledge outcomes


Present and discuss findings and discoveries within the fields of cognitive psychology and
neuroscience concerning human brain structure and brain function in relation to mental or
cognitive processes like attention, perception, memory, decision-making, as well as in
relation to emotional states



Present and discuss the historical and theoretical backgrounds of cognitive psychology and
neuroscience and their relationship and relevance to other fields (e.g. biology, medicine) or
subfields (e.g. clinical psychology)



Describe state-of-the-art research methods and experimental designs within the field of
cognitive psychology and neuroscience

Skills


Apply knowledge into practice by designing studies and develop, manage, different types
of research projects to test particular research questions, as well analyze quantitative data
according to a variety of statistical and analysis methods



Carry out technically demanding research methods such as fMRI, ERP, eye-tracking, and
writing of scripts for experiments
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General competence


Communicate knowledge to others



Design and plan a research project



Reflect on the ethical implications of research and experiments (both with humans and
animals) and in relation to publishing research results



Be critical to the knowledge and practice in the field of psychology and science

Helse, utvikling og samfunn

19

Læringsmål for Helse, utvikling og samfunn
Hva lærer du?
Under ser du kompetansemål for hver av fordypningene:

1. Fordypning i forebyggende arbeid og seksuell helse

Du skal etter fullført fordypning forebyggende arbeid og seksuell helse ha følgende kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Du skal kunne gjøre rede for teori og forskning relatert til forebyggende arbeid og seksuell helse,
og anvende denne kunnskapen til å analysere og forstå samspillet mellom individer i en sosial og
kulturell kontekst. Mer spesifikt skal du:


Vise kunnskap og forståelse for seksualitet i et individuelt og sosiokulturelt perspektiv



Vise kunnskap og forståelse for seksualitet som teoretisk og praktisk virksomhetsområde



Ha kjennskap til hvordan forebyggende intervensjoner i forhold til ulike typer helseatferd
kan planlegges, utarbeides og evalueres på en strukturert og systematisk måte



Vise innsikt i de sentrale helse- og sosialpsykologiske teoriene og modellene som er det
forskningsmessige grunnlaget for forebyggende arbeid.

Ferdigheter
Du skal kunne anvende teori og kunnskap om forebyggende arbeid og helseatferd i profesjonelt
arbeid for å fremme seksuell helse og forebygge spredning av seksuelt overførbare infeksjoner og
uønsket svangerskap hos utsatte grupper. Rent konkret skal du kunne:


Vise evne til å anvende kunnskaper om seksualitet i et helhetsperspektiv ut fra biologiske,
psykologiske, sosiale og samfunnsmessige aspekter



Vise evne til å analysere, bedømme og håndtere komplekse årsakssammenhenger for
seksuell helse og seksuelle problemer



Vise evne til kritisk å granske kulturelle og normative aspekter på seksualitet i samfunnet
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Bruke relevant teori og modeller knyttet til helseatferd i planleggingen av forebyggende
helseintervensjoner, samt hvordan omsette dette til praktiske tiltak innenfor seksuell helse



Kartlegge og integrere egenskaper ved den arenaen der selve helseintervensjonen i forhold
til seksuell helse skal implementeres (i skolen, via massemedia, i lokalsamfunnet, ved bruk
av digitale medier, etc.)

Generell kompetanse
Du skal kunne:


Vise evne til å bedømme relevante vitenskapelige, samfunnsmessige og etiske aspekter
innenfor det helsepsykologiske kunnskapsområdet, spesielt de etiske utfordringene ved å
forske på sensitive temaer som seksualitet



Utvise en kritisk-analytisk tilnærming til vitenskapelige og metodiske spørsmål i utvikling og
gjennomføring av helserelaterte tiltak



Vise evne til å identifisere sitt behov for ytterligere kunnskap, og ta ansvar for sin egen
kunnskapsutvikling.

2. Fordypning i kultur- og samfunnspsykologi

Fordypningen tar for seg tema som er sentrale for å forstå samspillet mellom individ og samfunn i
en tid preget av kulturell kompleksitet.
Perspektivene som det undervises i foruten kultur- og samfunnspsykologi, er språkpsykologi,
økopsykologi og kritisk og politisk psykologi. I tillegg legges det spesiell vekt på å utvikle
studentenes evne til å tenke kritisk om de grunnleggende forutsetninger som psykologisk
fagkunnskap og forskningstradisjoner hviler på.
Studiet gir kunnskap om hvordan sosiale og samfunnsmessige tiltak kan etableres og fungere
integrerende, likeverdig og rettferdig. Undervisningsprogrammet inneholder både teoretiske og
forskningsrettede komponenter, og deler mer rettet direkte mot samfunnsaktuelle og praktiske
spørsmål.
Du skal etter fullført fordypning kultur- og samfunnspsykologi ha følgende kunnskaper, ferdigheter
og generell kompetanse:

21

Kunnskap
Du skal kunne gjøre rede for kultur- og samfunnspsykologisk teori og forskning, og anvende denne
kunnskapen til å analysere og forstå samspillet mellom individ og samfunn. Mer spesifikt skal du
ha kunnskap om:


Individets utvikling innen ulike kulturelle og samfunnsmessige betingelser.



Modeller for samspillet mellom mikro- og makronivå.



Hvordan makrofaktorer som ideologi, kultur, etnisitet, kjønn og politisk ulikhet påvirker
personlighet og livssituasjon.



Hva som skjer i kontakt mellom grupper med ulik kulturell, politisk og/eller religiøs
bakgrunn.



Stereotypier, diskriminering og rasisme.



Utvikling av identitet i majoritets- og minoritetskontekster.



Språk og kommunikasjon i sosiale, politiske og kulturelle kontekster.



Ideologi, diskurs og subjektivitet.



Sentrale arbeidsmetoder innenfor anvendt samfunnspsykologi, som konflikthåndtering og
kunnskap om menneskerettighetsorientert psykologi i praksis.



Menneskerettigheter og internasjonalt regelverk til beskyttelse av menneskers verdighet.



Modeller for forståelse av konflikt og konfliktløsning og tiltak som kan bidra etter en større
konflikt.



Hvordan individer prosesserer informasjon om miljø- og klimaproblemene ut fra deres gitte
identitet og verdenssyn.

Ferdigheter
Du skal kunne anvende kultur- og samfunnspsykologisk teori og kunnskap i profesjonelt arbeid for
å forberede livssituasjonen til individ og grupper generelt og for individ og grupper med ulike
former for minoritetsbakgrunn spesielt. Rent konkret skal du kunne:


Utvikle og gjennomføre relevante tiltak for å forebygge og løse aktuelle problemer.

22



Benytte anerkjente metoder innenfor samfunnspsykologi.



Innhente, sammenfatte og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap innen kultur- og
samfunnspsykologi og tilgrensende disipliner og framstille denne skriftlig.



Gjennomføre et selvstendig avgrenset forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og
etiske retningslinjer både innenfor kvalitative og kvantitative tradisjoner.



Medvirke konstruktivt og kritisk i faglig endrings- og utviklingsarbeid generelt og med
hensyn til kulturell kompleksitet og minoriteter spesielt.



Fremme forslag til konkrete tiltak og utviklingsarbeid i konfliktløsningsarbeid.



Jobbe med forebygging for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter.



Fremme konkrete tiltak som vil beskytte menneskers verdighet.



Fremme forslag til tiltak rettet mot miljø- og klimaproblemene ut fra psykologisk kunnskap.

Generell kompetanse
Du skal kunne:


Beherske faglige uttrykksformer og kunne kommunisere med andre fagfolk, de som
utformer nasjonal og internasjonal politikk, minoriteter, brukere og allmennheten.



Lære å holde seg kontinuerlig oppdatert på ny kunnskap innenfor fagfeltet.



Analysere og diskutere et fenomen i grupper der ulike psykologiske fagretninger er
representert.



Vise selvstendig kritisk holdning til gjeldende kunnskap og praksis innenfor fagfeltet.



Utvikle etisk refleksjon og sensitivitet for (u)likhet og (u)rettferdighet i arbeid med
mennesker med forskjellige kulturelle, etniske og religiøse bakgrunner.



Være kritisk reflektert omkring hvordan egen sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn virker
inn i faglige og profesjonelle sammenhenger.
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3. Fordypning i sosialpsykologi

Programmet tilbyr en inngående utdanning i sosialpsykologi, både basal og anvendt. Ferdige
kandidater kan utdype teoretiske og metodiske tilnærminger til sosialpsykologien. Kjerneemner er
sosial kognisjon, stereotyper, gruppeprosesser, affekt og kognisjon og anvendelser av
sosialpsykologi i selv-regulering, helseatferd, migrasjon, mellomgrupperelasjoner, politiske
beslutninger, bærekraft, markedsføring, oppdragelse og moralsk atferd.
Du skal etter fullført fordypning sosialpsykologi ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse:
Kunnskapsmål:
Du skal kunne:


Forklare teoretiske problemer i sosialpsykologi



Spore historiske røtter av moderne teorier i sosialpsykologi



Knytte empiriske metoder til sosialpsykologiske problemer



Avlede anvendelser av sosialpsykologi ut fra grunnleggende prinsipper



Drøfte sosialpsykologiske forklaringer, hvor de finnes, av hverdagsfenomener

Ferdighetsmål:
Du skal kunne:


Diskutere styrker og begrensninger av teoretiske forklaringer for menneskelig atferd i
sosiale omgivelser



Analysere styrker og begrensninger av studier i den vitenskapelige litteraturen



Utvikle intervensjoner for aktuelle problemer basert på sosialpsykologiske teorier og funn



Utvikle empiriske studier ut fra på sosialpsykologiske teorier



Utvikle empiriske studier for å løse praktiske problemer i samfunnet



Forberede, gjennomføre og analysere studier i sosialpsykologi
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Generell kompetanse:
Du skal kunne:


Kommunisere om faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten



Anvende kommunikasjonsteknikk i presentasjoner og møter



Ha utviklet en bevissthet om metodiske, teoretisk og praktiske utfordringer i
forskningsarbeid generelt, og spesielt i forhold til sosialpsykologiske fenomener



Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet
inkludert egne holdninger og forskningspraksis



Initiere og medvirke konstruktivt i faglig endrings- og utviklingsarbeid

4. Fordypning i utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker

Utdanningens formål er å gi fordypningskunnskaper om barn og unges psykologiske utvikling,
inkludert emosjonell, kognitiv, sosial og språkutvikling. Fordypningen vektlegger i tillegg basal- og
metodisk kunnskap om forebygging med et spesielt fokus på forebygging av psykiske vansker hos
barn, unge og deres familier.
Fordypningen har følgende tre hovedmålsettinger:
1. Å gi opplæring i å planlegge og utvikle strategier for å forebygge psykiske vansker hos barn,
og tilrettelegge for at barn skal ha gode oppvekstsvilkår og en trygg hverdag i sitt sosiale
oppvekstmiljø.
2. Å gi opplæring i metoder for helsefremmende tiltak knyttet til kontakt med barn og unge,
og deres familier. Fordypningen vektlegger hvordan vi kan hjelpe barn og familier på et
gruppe- og systemnivå før eller etter utredning, samt opplæring i hvem som bør henvises
til psykolog, lege eller lignende for videre utredning.
3. Gjennom forskningsbasert undervisning skal kandidatene gis god metodisk og teoretisk
vitenskapelig kompetanse, som kan gi grunnlag for senere forskningsaktivitet.
Du skal etter fullført fordypning i utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker – ha
følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
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Kunnskap
Du skal kunne gjøre rede for teori og forskning relatert til psykologisk utvikling og forebygging av
barn og unges psykiske vansker, og anvende denne kunnskapen til å analysere og forstå samspillet
mellom individer i en sosial og kulturell kontekst. Mer spesifikt skal du:


Ha kunnskap om og forståelse av utviklingspsykologiske prosesser hos spedbarn, barn og
unge.



Ha kunnskap om forebygging av psykiske vansker som både et teoretisk og et praktisk
virksomhetsområde, inkludert kunnskap om overordnede perspektiver på forebygging;
samt kjenne til strategiske og administrative verktøy i tillegg til kunnskap om generell
forebygging.



Ha kunnskap om metoder for å forstå utviklingspsykologiske prosesser, samt metoder for å
forstå informasjon, opplysning, undervisning, intervensjoner og forebyggende arbeid for å
fremme psykisk helse hos barn og unge.



Ha god kjennskap til programmer og metoder som kan settes inn i forhold til barn som
trenger ekstra tiltak, inkludert mer kunnskap om effekter av migrasjon, integrering,
psykiske vansker, stress, omsorgssvikt og fattigdom på barns utvikling og hvorledes man
kan arbeide med det enkelte barnet og hans/hennes familie og nettverk.



Ha kunnskap om hvilke metoder vi kan bruke for å avdekke ulike maladaptive
utviklingstrekk hos spedbarn, barn og unge.

Ferdigheter
Du skal kunne anvende teori og kunnskap om psykologisk utvikling og forebygging av psykiske
vansker i profesjonelt arbeid for å fremme psykisk helse og forebygge at psykiske vansker hos barn
og unge oppstår. Rent konkret skal du kunne:


Vise kunnskaper om utviklingspsykologi i et helhetsperspektiv ut fra biologiske,
psykologiske, sosiale og samfunnsmessige aspekter.



Vise evne til å analysere, vurdere og forstå komplekse utviklingspsykologiske mekanismer
som kan fremme psykisk helse og forebygge psykiske vansker.
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Utvikle kunnskap om teorier, modeller, systemer og ideologier som beskriver og forklarer
utviklingspsykologi generelt og forebygging av psykiske vansker hos barn og unge spesielt.



Være fortrolig med sentrale begrep, forskningsetiske og disiplinetiske prinsipper,
vitenskapelige forståelses- perspektiver, og kvalitative og kvantitative metoder relevante
for utviklingspsykologi og forebygging.



Ha kunnskap om helsefremmende tiltak for barn og unges psykiske helse, slik
evidensbasert kunnskap og forebyggingsprogrammer forankres i praksis.

Generell kompetanse
Du skal:


Vise evne til å bedømme relevante vitenskapelige, samfunnsmessige og etiske aspekter
innenfor det forebyggende kunnskapsområdet, samt kjenne etiske aspekter ved
forskningsarbeid generelt.



Vise innsikt i vitenskapens muligheter og begrensninger, dens rolle i samfunnet og
menneskers ansvar for hvordan den anvendes.



Vise evne til å identifisere sitt behov for ytterligere kunnskap, og ta ansvar for sin egen
kunnskapsutvikling.

Vurdering av masterprogrammets læringsmål

Komiteen mener det er viktig i en evalueringsprosess å drøfte læringsmålene ikke bare ut fra
dagens kunnskapsnivå og kompetansebehov, men også å ta i betraktning at våre programmer skal
ha framtidig perspektiv faglig og arbeidslivsmessig. Psykologi som fag er i rivende utvikling. I
arbeidet med en strategiplan for PSI’s forskning og undervisningvirksomhet er det skissert
følgende utviklingstrekk i samfunnet med relevans for våre programmer:
-

kunnskapsøkningen innen psykologifaget skjer ekstremt raskt
den største kunnskapsøkning og teknologiutvikling skjer innen genetikk og nevrovitenskap,
og denne kunnskapen og teknologien blir viktigere for stadig flere områder av psykologien
arbeidsledigheten er økende og det er viktig å utdanne kandidater som har utdanninger
som peker mot klare karriereløp
det skjer demografiske endringer: antallet eldre vil øke sterkt, og det vil komme
utfordringer knyttet til migrasjon, flyktninger og integrering
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Når det gjelder MA-graden i psykologi er det en noe ulik arbeidsrelevansprofil på de ulike
studieretningene. Studieretningen i Cognitive neuroscience er typisk plassert innenfor
basalforskning, og uteksaminerte kandidater derfra vil primært kvalifisere for en videre
forskerkarriere. Her anser komiteen at det kan være potensialer for å se på å utvide
målsetningene noe også i mer anvendt retning. Studieretningen i arbeids-og
organisasjonspsykologi er i betydelig grad rettet mot praksisfeltet, der det er etterspørsel etter
kompetanse innenfor så vel menneske-maskinsystemer som konsulent /rådgivning innenfor HR,
HMS og utøvelse av ledelses-og organisasjonspsykologi.
HUS-masteren er vår nyeste studieretning på masternivå. Selv om det kun skiller 15 studiepoeng
mellom de ulike fordypningsområdene innen HUS-masteren er det relativt store ulikheter i
profilen på disse med tanke på arbeidslivstilpasning. Når det gjelder kultur og samfunnspsykologi
og sosialpsykologi er dette allerede etablerte retninger innenfor psykologifeltet, og man tenker
seg at kandidater med disse fordypningene kan fylle roller innenfor helse- og
omsorgsforvaltningen, og samfunnsplanlegging både på kommunalt og nasjonalt nivå i tillegg til
forskning på menneskers atferd i grupper og samfunn. Her er det også viktig å trekke fram de
allerede nevnte utfordringene knyttet til migrasjon, flyktninger og integrering som kan svares på
med disse utdanningene, der også utviklingspsykologi er relevant.
Et annet sentralt tema for sosialpsykologi er klimaforandring. Å nå utslippsmålene for Norge er
svært krevende, og psykologi kan spille en stor rolle i å skape kommunikasjon rundt klima og
klimatiltak og å påvirke menneskelig atferd. Den britiske «Behavioural Insights Team» er et
eksempel på nye jobbmuligheter innenfor dette området, og vi forventer et større fokus på dette
temaet også i Norge. Klimaforandring og bærekraftig utvikling er temaer studentene er svært
interessert i. De har etablert organisasjonen Concerned students
http://concernedstudents.no/concerned-students-psykologi/ og etterspør læringsmuligheter om
dette.
Samfunnet forandrer seg også på grunn av utviklingen i kommunikasjonsteknologi, blant annet
basert på personlige elektroniske enheter– internett, datamaskiner, smarttelefoner med
integrerte og ekstra sensorer, sosiale medier osv... Som med klimaendringer, vil dette ikke bare
påvirke arbeidsplasser i teknologisektoren, men også kreve psykologiske eksperter til å forstå og
forme elektronisk kommunikasjon, koordinering og samarbeid, bruke teknologien i nye former for
læring, forskning og utvikling, deling og akkumulering av data og atferdsendrende intervensjoner.
Dette vil raskt endre arbeidslivet, sosiale relasjoner, nettverk, deltakelse og identitet, politiske
prosesser, sosiale konsekvenser, følelser og normer. Dette er emner som studeres hovedsakelig
innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og HUS-masteren, mens den nevro-kognitive
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masteren støtter forskningen sin på nye teknologier. Vår undervisning gjenspeiler utfordringer og
muligheter med denne utviklingen og bygger dermed kompetanse som i stadig større grad er
ettertraktet på arbeidsmarkedet.
I forbindelse med tilpasningen av de to fordypningene «Utvikling og forebygging av barn og
unges psykiske vansker» og «Forebyggende arbeid og seksuell helse» har det vært viktig for
instituttet å søke gode endemålsbeskrivelser. Det er viktig at det blir klart for studentene som
velger dem, og også for arbeidslivet som skal sysselsette kandidatene etter endt studium, på hvilke
måter de er like eller skiller seg fra andre faggrupper i feltet som driver innenfor samme område,
men ikke minst hvordan de relaterer seg til profesjonsutdanningens unike forebyggingsoppgaver.
En intern arbeidsgruppe opprettet av ledelsen ved PSI har siden 2014 arbeidet med å utrede
hvordan forebygging er dekket i våre ulike programmer, og hvordan vi best svarer på denne
samfunnsutfordringen i våre studieprogrammer. En redegjørelse fra utvalgets leder om hvilke
problemstillinger som har vært drøftet der legges ved til den eksterne evalueringskomiteen
(vedlegg 7).
Erfaringene med de to HUS-fordypningene er enda ikke evaluert. Ferske søkertall tyder på at
denne studieretningen nå har fått en økt popularitet. Den interne komiteen mener det er viktig
med en bedre oppfølging av våre studenter etter endt studieforløp slik at man får mer informasjon
om i hvilken grad de finner relevante jobber som passer med den spesialiteten de har valgt.
Samtidig gjenstår det utvilsomt en del sentrale diskusjoner og avklaringer vedrørende temaet
forebygging med implikasjoner for både masterprogrammet og profesjonsprogrammet, og dette
mener den interne evalueringskomiteen det er nødvendig at Psykologisk institutt følger opp
videre. Iden grad vi kan lykkes med å lage meningsfulle beskrivelser av mål og arbeidslivsrelevans
som angir bærekraftige og arbeidslivsrelevante kompetanser for disse to fordypningene i
forbindelse med de andre innen HUS-masteren ser vi imidlertid for oss at det kan ligge potensialer
for ressursbesparende samkjøring av undervisning på tvers av programmer.

Helhet og sammenheng i masterprogrammet
I det følgende tar komitéen opp punkter ved hver av studieretningene som vi ønsker at den
eksterne evalueringskomitéen skal se nærmere på.
Arbeids- og organisasjonspsykologi:

Innholdet i studieretningen spenner fra organisasjonspsykologiske temaer som psykologiske
kontrakter, team, ledelse og rekruttering til samspillet mellom mennesker, teknologi og
organisasjon for å fremme effektivitet og sikkerhet/helse. Praksisemnet i 2.semester gir
studentene en innsikt i hvordan de kan anvende sitt fag i yrkeslivet. Dette gir studentene kunnskap
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om hva som venter dem der ute, og ikke minst troen på at de har noe å bidra med den dagen de
skal søke jobb.
Dette er, og har alltid vært, en populær studieretning, og studentene våre får relevant jobb etter
studiet. Noen arbeidsplasser etterspør også våre kandidater fordi de har kunnskap om teknologi
og sikkerhet. Studieretningen er i konkurranse med andre liknende studieprogrammer, og da
særlig Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid på vårt eget fakultet og BI sin Master i
ledelse og organisasjonspsykologi. Det finnes også gode masterprogram i fagområdet ved UiB og
NTNU.
I nettverket for masterutdanning i psykologi har det vært diskutert å spisse masterutdanningene i
Norge slik at ikke alle tilbyr «litt av alt». Det vil trolig være fornuftig å ta for seg bredden i arbeidsog organisasjonspsykologi på BA-nivået, og se MA og BA-løpet i sammenheng. Studentene har
også rapportert at de ønsker mer undervisning i organisasjonskultur, kartlegging og
gruppeprosesser. Dette har vi ansatte som forsker på og kan bidra med. Den interne
evalueringskomiteen spør seg derfor om tiden kan være moden for å se om vi kan spisse vår
studieretning i arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi bør kanskje eksempelvis diskutere om det er
«teknologiveien» eller «ledelse og team-veien» vi skal gå i framtiden. Vi ønsker gjerne innspill fra
den eksterne komitéen på dette.
Cognitive Neuroscience

Studieretningen “Cognitive Neuroscience” er den studieretningen med størst fokus på forskning,
og har sin stolthet i den effektive og vellykkede opplæringen av framtidige ph.d.-studenter.
Programmets struktur gjør at studentene drar god nytte av ekspertisen til instituttets forskere
ettersom enkelte emner er veldig spesialiserte. Vi har likevel fått innspill på at alle programmer
bør struktureres slik at studentene utvikler en tilstrekkelig bred kunnskapsbase og kompetanse,
for å øke deres potensiale for å møte nåværende og fremtidige utfordringer i moderne samfunn.
Vi har sett at gode masterkandidater har lang «ventetid» før de får stilling som stipendiat på grunn
av et begrenset antall åpne utlysninger i Oslo og omegn. På denne bakgrunn vurderer den interne
komitéen å foreslå en revisjon av programmet for å øke studentenes konkurranseevne på
jobbmarkedet. Dette kan vi for eksempel oppnå ved å redusere spesialiseringsgraden og tilby
emner i anvendt nevrovitenskap (f.eks. neuromodulation, human-computer-interaction, clinical
neuropsychology). Det ville være svært nyttig om evalueringskomitéen kunne gi en anbefaling
vedrørende dette, og samtidig sammenligne vårt program med andre som ligner ved andre
institusjoner i og utenfor Norge.
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Helse, utvikling og samfunn

Programmet er et resultat av studentenes og lærernes ønske om spesialiserte masteremner i fire
fordypninger, med en total kvote på 30 masterstudenter. Å kjøre seks egne studieretninger (en for
hver av de fire fordypningene kombinert i HUS + de to andre), ville (1) være svært dyrt for PSI, (2)
vært sårbart for svingninger i studentenes interesser (lave inntakstall for noen av retningene i
noen år) og (3) sannsynligvis også for spesialisert for studentene i forhold til kompetansen de
trenger i sine fremtidige jobber. Løsningen har blitt at PSI tilbyr fire fordypninger i en og samme
studieretning. På den måten har man imøtekommet ønsket om spesialisering, og på samme tid
løst problemer knyttet til å kjøre dem som separate studieretninger.
Denne løsningen innebærer at studentene tar 30 studiepoeng fra sin ønskede fordypning i løpet av
det første året, 25 studiepoeng fra andre fordypninger, og 5 studiepoeng fellesemne i utvikling av
masterprosjekt. En ulempe med denne løsningen er at mens noen studenter setter pris på
variasjon i tilnærmingsmåter og emner, vil andre heller ta alle emner fra sin fordypning. Erfaringer
fra det første året med dette programmet tilsier at mer samordning mellom emneansvarlige er
nødvendig. Den interne komiteen mener det kunne være hensiktsmessig med et møte for alle
emneansvarlige i denne studieretningen en gang i semesteret, for å diskutere, justere og
koordinere undervisningens innhold, tider og eksamensformer. Målet bør være å sørge for at
studentene utvikler en rekke kompetanser, og at de opplever en progresjon gjennom hele
programmet, unngår gjentakelse og det påpekes forbindelser mellom emnene.

Noen utfordringer med hensyn til programmet er ikke fullt ut løst ennå:
- Når skal studentene velge sin fordypning? I begynnelsen av 1.semester eller senere? Studenter
foretrekker en løsning hvor de velger helt fra begynnelsen.
- Skal vi understreke sammenhengen i hele programmet eller fordypningen i vår skriftlige og
muntlige kommunikasjon om programmet til studentene? For å understreke programmets
sammenheng, kan det eksempelvis være effektivt å kun formulere mål for hele programmet, i
stedet for en rekke spesialiserte mål for hver av fordypningene. Et annet alternativ ville være å
kombinere mål for hele programmet med mål spesifikke for fordypningene. De generelle
kompetansemålene har mye overlapp mellom fordypningene og kan fint kombineres.
- Hvordan kan vi oppnå en lik fordeling av de 30 studentene på fordypninger, alternativt hvordan
skal vi håndtere kull der interessene til studentene er svært ujevnt fordelt? Skal vi stenge en
fordypning med mindre vi får et visst antall interesserte studenter?
Den interne komiteen mener det vil være av interesse for instituttet å få tilbakemelding på disse
spørsmålene også fra den eksterne komiteen.
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I tillegg ønsker den interne evalueringskomitéen å påpeke følgende punkter i forbindelse med
målene for fordypningene, og inviterer den eksterne komiteen til å kommentere på disse:
1) Fordypningen i forebyggende arbeid og seksuell helse fokuserer mye på seksuell helse og
mindre på forebyggende arbeid, særlig i ferdighetsmålene. Som en følge av dette synes
fordypningen meget spesialisert, noe som kan forhindre at studentene velger den. Dette kan løses
ved enten å utvide målene ved å inkludere mer forebyggende arbeid og generelle helsemål, eller
ved å forfølge en strategi for å fylle nisjen denne fordypningen er ment å fylle. En slik strategi bør
slik den interne komiteen ser det i såfall måtte omfatte
- nettverk med potensielle arbeidsgivere og markedsføring av de resulterende jobbmuligheter på
nettsider hvor potensielle studenter leser om fordypningen
- rekruttering av kandidater som spesifikt søker denne ekstra kompetansen, sannsynligvis
hovedsakelig fagfolk som allerede jobber i helsesektoren, gjennom pro-aktive
rekrutteringskampanjer,
- vurdere potensialet for å tiltrekke seg internasjonale kandidater, og
- om mulig åpne for at mennesker med andre grunnutdanninger (for eksempel medisin, helse
forvaltning) kan søke seg til denne fordypningen. Dette ville utgjøre administrative problemer,
men kan være gjennomførbart.
2) Vi foreslår å redusere antall mål for "Kultur- og samfunn" og bytte ut "personlighet" med
"identitet" i tredje kunnskapsmål. Det synes å være flere mål oppført enn det som undervises i.
3) ferdigheter oppført under utviklingsfordypningen er kunnskapsmål ( "Ha kunnskap ..."). Den
interne komiteen foreslår å omformulere eller erstatte disse med ferdighetsmål. I tillegg foreslår vi
å vurdere om fokus på psykisk helse kan bli utvidet ved også å fokusere på fysisk helse.

2. Undervisnings-, lærings – og vurderingsformer
Undervisningsformer
Årsenheten

Emnene i årsenheten baserer seg i stor grad på fellesforelesninger og tilhørende seminargrupper.
Dette er naturlig da hele årsenheten er en introduksjon til faget og dermed sikrer vi at alle får den
samme begrepsforståelsen og et teoretisk rammeverk. Forelesningene er store, med rundt 300
studenter. Forelesningene blir holdt av faste vitenskapelig tilsatte. Seminarene har plass til 25

32

studenter men frafallet er stort, så det ender ofte med 12-13 studenter. Seminarene ledes av
stipendiater eller viderekomne studenter.
Forelesning som undervisningsform er omdiskutert. Det er lite studentaktivitet, og læringsutbyttet
er vanligvis dårligere enn ved mer studentaktive undervisningsformer. Studentene rapporterer
også at det første møtet med UiO og faget blir upersonlig og litt skremmende i store auditorier
med 300-400 studenter. Ved PSI er det i 2016 opprettet et utvalg som skal se på nye
undervisningsmetoder på alle emnene våre.
Av nyvinninger kan nevnes at emnet PSY1000 Innføring i generell psykologi har innført
flervalgsprøver som obligatorisk aktivitet på emnet. 6 av 9 prøver må være bestått for å få ta
eksamen på emnet. Vi ser ikke at dette har gitt utslag på strykprosenten som vi hadde håpet da vi
innførte dette. Den ligger fortsatt på 15-20%, noe varierende fra høst til vår. En del av forklaringen
på dette kan kanskje være at eksamen samtidig ble mer krevende: Studentene må nå besvare 6 av
7 spørsmål (før 6 av 10), og 2 av disse er nye hvert semester (før kom alle fra en spørsmålskatalog
som studentene hadde tilgang til). Det kan synes som at disse forandringene sammen har ført til at
studentene nå leser boka mer nøyaktig enn før, noe som gir godt grunnlag med tanke på hele
studieforløpet. Samtidig har det ført til økt frafall av studenter som ikke vil eller kan møte disse
kravene.
PSY1101 Innføring i sosial- og personlighetspsykologi har innført deltakelse i empiriske studier (3
timer) som et obligatorisk arbeidskrav, slik at studentene skal lære hva empiriske studier
innebærer. Dette har vært etterspurt av studentene.
Bachelorprogrammet

Instituttet tilbyr 27 emner på bachelornivå. Det er generelt mye skrivetrening for studentene da
det er skriftlig eksamen på alle emner, og mye skrivetrening gjennom obligatoriske aktiviteter på
emnene. Kun 6 av de 27 emnene har presentasjon som obligatorisk aktivitet i undervisningen.
Studentene rapporterer gjennom Kandidatundersøkelsen at de har stor nytte av formidlings- og
kommunikasjonsevner i jobb etter endt studie. Dette kan være både skriftlig og muntlig
formidling. Den skriftlige formidlingstreningen er ivaretatt slik undervisnings- og
vurderingsformene er i dag. Det kan likevel vurderes om det ville være hensiktsmessig å erstatte
noen skoleeksamener med hjemmeeksamener, ettersom majoriteten av studentene ikke har
trening i å skrive en vitenskapelig tekst før bacheloroppgaven. Det bør trolig også sees nærmere
på om vi skal innføre mer trening i muntlig formidling på dette nivået.
Bacheloroppgaven: I tillegg til seminarer har studentene krav på 4 timer individuell veiledning.
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Masterprogrammet

Emnene i 1.semester er i stor grad forelesnings-/seminarbasert, men med krav om aktivitet fra
studentene i form av presentasjoner og gruppearbeid.
I 2.semester kommer praksiskomponentene inn i programmet. Studieretningen i arbeids- og
organisasjonspsykologi har et 20-poengsemne der studentene jobber på et reelt prosjekt med
oppdragsgivere som Politidirektoratet, Norges Bank m.fl. Cognitive Neuroscience har praktisk
opplæring i fMRI, EEG og Eye-Tracking. Det er mye laberfaring i de to metodeemnene (20 sp).
Helse, utvikling og samfunn har praksisplasser i 15-poengsemnet i 2.semester. Der er det
forskjellige institusjoner som tar i mot studenter bl.a. Ungdom mot Vold, R-BUP, FHI, TØI,
GreeNudge, Help Forsikring, SIMULA, Veidekke, i tillegg til praksis i instituttets egne
forskningsgrupper.
Studentene har krav på 45 timers veiledning i forbindelse med masteroppgaven. Arbeidet med å
finne prosjekt for masteroppgaven foregår i 2.semester. Studentene blir informert om hvilke
prosjekter som er relevante for dem per studieretning. Veiledningskontrakten underskrives og
leveres innen 1.juni i 2.semester. Masterprogrammet tar opp 60 studenter i året. Disse 60
studentene fordeles på tre studieretninger, og på Helse-, utvikling og samfunn fordeles de igjen på
4 fordypninger. Dette fører til at det på noen fordypninger på HUS-retningen er svært få
studenter. Våren 2016 er det kun 4 studenter på to av fordypningene. Dette får uheldige
konsekvenser for dynamikken i gruppen. Det legges opp en grad av overbooking, dvs. å ta inn flere
studenter på denne retningen for å få en bedre fordeling. Dersom det likevel skjer at færre enn 8
studenter velger en fordypning er det foreløpig lagt opp til et alternativt løp med annen
undervisningsform med mer selvstudium og veiledning på noen av emnene i stedet for
forelesning/seminar. Fordypningene i sosial- og kultur og samfunnspsykologi har også søkt om
midler for å opprette et internasjonalt masterprogram («Global-Minds»). Om det bevilges, skal det
gjøre HUS-masteren mindre sårbar.
Se vedlagte oversikt over undervisnings- og vurderingsformer på de tre programmene (vedlegg 4).
Generelt om undervisningsformer

Det er som man har sett en klar overvekt av forelesning i kombinasjon med seminarundervisning
på både årsenheten og bachelor-programmet. Noen av seminarene er supplert med
øvingsoppgaver i tilknytning til tema som er behandlet i forelesninger og seminarer. På noen
emner foreligger det også podcast av forelesninger som støtte til studentarbeidet. Med tanke på
at dette er undervisning som har som mål å sikre en innledende basiskunnskap og oversikt over de
ulike kunnskapsfeltene, anser vi dette som både pedagogisk og ressursmessig forsvarlig. De årlige
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studentevalueringene tyder også på at dette fungerer hensiktsmessig. Dette har også sammenheng
med at lærerne, som alle er kurset i universitetspedagogikk, tar i bruk mange interaktive elementer i sine
forelesninger, inkludert diskusjoner, spørsmål, gruppearbeid, quiz, undersøkelse og faser med individuell
refleksjon, sammen med bruk av alle typer medier i sine forelesninger. Vi arbeider kontinuerlig med å
forbedre vår undervisning. Videre skritt i retning av å gjøre enda mer bruk av nye muligheter kunne være
bla. å be elevene lytte til foredrag på podcast før de kommer til forelesningen for å frigjøre mer tid for
interaktive elementer, inkludere videokonferanser med spesialister i utlandet for å gi optimal undervisning
på spesialiserte emner, eller å gi studentene mulighet til deltakelse via videokonferanseutstyr for å
tilrettelegge for læring i situasjoner der en student ikke kan komme fysisk til instituttet.

Samtidig er det klart at dette er tradisjonelle undervisningsformer som har sine begrensninger, og
der man vet at særlig forelesningsformen gjerne gir lite rom for læringseffektive tilnærminger med
studentaktivitet. Blant annet etterlyser bachelorstudentene mulighet for deltakelse i
forskningsprosjekter for å få en bedre forståelse av forskningsmetodiske problemstillinger.
Når det gjelder masterprogrammet er undervisningsformene betydelig mer varierte, og her
anvendes også studentaktive læringsformer med tilbakemelding som rollespill, refleksjonsnotater,
gruppeøvelser med studentpresentasjoner og også praksis parallelt med forelesningene og
seminargruppene med og uten lærer.
Eksamen og vurderingsformer
Se vedlegg 4 for en oversikt over alle emners vurderingsformer.
Årsenheten: Alle emnene har skoleeksamen med karakterskala A-F.
Bachelorprogrammet: 15 av de 27 emnene som tilbys har skoleeksamen. 9 emner har

semesteroppgave og 2 har hjemmeeksamen Det eneste emnet som tilbyr muntlig eksamen er
PSY1900 Organisasjonspsykologi for studenttillitsvalgte. Der foregår eksamen som presentasjon i
gruppe. Alle emnene unntatt sistnevnte har karakterskala A-F. PSY1900 har bestått/ikke-bestått.
Masterprogrammet: Vurderingsordningene spenner fra skoleeksamen til semesteroppgave,

essays, hjemmeoppgave, refleksjonsnotater, gruppeoppgaver med gruppepresentasjoner til
miniforelesninger og mappeeksamen. Studentene rapporterer at de synes det er utfordrende med
å skulle holde forelesninger selv men de er svært godt fornøyde med læringsutbyttet.
De fleste emnene har bestått/ikke-bestått med unntak av PSY4404 og PSY4420 som har A-F. Det
ble søkt om A-F på disse to emnene etter informasjon om at fremtidige arbeidsgivere for
kandidatene i arbeids- og organisasjonspsykologi stilte spørsmål ved at kandidatene kun hadde
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karakter på masteroppgaven. Masteroppgaven benytter karakterskalaen A-F på alle tre
studieretningene.
Instituttet har siden høsten 2015 vært del av et pilotprosjekt om å innføre digital skoleeksamen på
UiO. Tilbakemeldingene om dette systemet har vært utelukkende positive.
Som med undervisningsformene er det med vurderingsformene slik at de mest tradisjonelle og
summative (skoleeksamen, bokstavkarakterer) er mest brukt på lavere nivåer, mens mer
formative og varierte evalueringsformer anvendes i større grad innenfor masterprogrammet.
Igjen kan man tenke at dette er en rimelig progresjon sett i forhold til læringsmålene for
programmene. Det er likevel tankevekkende lav forekomst av eksamensformer basert på muntlig
framstilling og presentasjoner på årsenheten og bachelorprogrammet. Mange av disse
studentene vil trolig komme til å bruke psykologikunnskapen de har tilegnet seg på våre
programmer i muntlig formidlingssammenheng, bla som lærere. Det kunne derfor være klart
aktuelt å se mer på om vi kunne bruke mer av muntlige evalueringsformer på lavere grads
programmer.
Mange av våre lærere, kanskje særlig på masternivå, ønsker større fokus på læringsprosess,
deltakelse, aktivitet og utbytte i undervisningen, og ønsker derfor en bestått/ikke bestått framfor
bokstavkarakterer på sine emner. En utfordring her har vært hensynet til internasjonaliseringen av
programmene, der blant annet deltakere i ERASMUS-programmet ikke ville få godkjent emner tatt
hos oss dersom det ikke ble satt bokstavkarakter ved eksamen. Dette gjelder et fåtall
internasjonale studenter, men er likevel en problemstilling det fortsatt arbeides med å finne
løsning på. En løsning kan være å kombinere formative tilbakemeldinger med summative
evalueringer i emnene. Aktiv deltakelse langs løpet og gradering av studentresultatene er ikke en
motsigelse. Karakterer hjelper elevene til å sette seg mål, og det hjelper både lærere og studenter
med å vurdere graden av måloppnåelse.
Studentaktive lærings- og vurderingsformer kan være tidkrevende og ressurskrevende både å
planlegge og gjennomføre. Læringsutbyttet av slike pedagogiske tilnærminger er imidlertid så vidt
godt dokumentert i pedagogisk forskningslitteratur at det er grunn til å tilrettelegge for mer bruk
av slike i alle våre programmer. Ett element å se på her er takstene i timeregnskapet, der for
eksempel forelesning i dag gir mer i utbytte enn seminarer. Det gis også lite uttelling for vurdering
og tilbakemelding på studentarbeider, muntlige presentasjoner og mapper underveis i
læringsprosessen, noe som er uheldig med tanke på studentenes behov for feedback for å lære.
Planlegging av nye undervisningstilnærminger er heller ikke tilgodesett i timeregnskapet. Andre
universiteter arbeider med krediteringsystemer for god undervisning, på samme måte som man
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har for god forskning. På PSI har vi pr i dag kun den årlige ‘undervisningsprisen’, som tildeles en
vitenskapelig ansatt på vegne av studentene etter gitte kriterier for særlig god og inspirerende
undervisning. Det er grunn til å se nærmere på hvordan vi kan stimulere til mer varierte og
nyskapende undervisnings- og vurderingsformer, herunder bruk av teknologiske virkemidler, i
undervisningen vår på tvers av alle programmene.

3. Styring og administrasjon av programmet
Faglig styring fra 2011 til og med 2015

Programrådet for BA/MA hadde ansvar for drift og utvikling av studieprogrammet. Programrådet
behandler de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av programmet. Utover dette kan et programråd delegere sine oppgaver til
programleder.
Oppnevning av programrådet har i perioden blitt flyttet fra fakultetet til instituttet. Avgjørelser
som får økonomiske implikasjoner avgjøres av instituttstyret da instituttet finansierer studiet.
Programrådet består av medlemmer som avspeiler de fagmiljøene som deltar i programmet. Det
kan også oppnevnes ett medlem i programrådet som ikke representerer noen av disse gruppene.
Studentene er representert med to medlemmer i hvert av programrådene. Rådet har 5-6 møter
per år.
De vitenskapelige tilsatte har siden 2008 til 2015 vært organisert i faggrupper. Hver faggruppe har
hatt sin emneportefølje på programmet: Utviklingspsykologi, personlighets- helse- og
sosialpsykologi, kognitiv- og nevropsykologi, metode, kultur- og samfunnspsykologi og arbeids- og
organisasjonspsykologi. Faggruppeleder har koordinert undervisningsplanleggingen i faggruppen
ved å holde oversikt over hvilke lærere som har ledige ressurser og på hvilke områder faggruppen
mangler lærerkrefter.
Hvert emne har en emneansvarlig - en intern vitenskapelig tilsatt som er faglig ansvarlig for
læringsinnhold, undervisning, pensum, eksamen og ressursbruk m.m. for emnet. Se retningslinjer
for emneansvarlig for mer informasjon. (Se evt. Vedlegg 5. Retningslinjer for emneansvarlige ved
PSI, UiO, 16. oktober 2008 for mer info.)
Faglig styring fra 2016

Fra 2016 har Psykologisk institutt en ny organisasjonsmodell som får konsekvenser for styringen av
studieprogrammene. I hovedtrekk består endringene i
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Tilsatt instituttleder i stedet for valgt.
Omorganisering av faggruppene til fire fagavdelinger hvor hver ledes av en
fagavdelingsleder med blant annet personalansvar for de vitenskapelig ansatte som
sorterer under dennes fagavdeling.
En utdanningsleder med overordnet ansvar for all undervisning på instituttet
Omorganisering av programrådene til kun ett felles programråd for alle studieprogram. Det
nye programrådet ledes av utdanningsleder og består for øvrig av fagavdelingslederne, en
studentrepresentant fra profesjonsprogrammet, en studentrepresentant fra BA/MAprogrammene og administrativ studieleder.

Administrativ styring

Programmene administreres av to studiekonsulenter som har ansvar for hhv. Årsenhet/BA og
Masterprogrammet. Disse to har ansvar for alt fra undervisningsplanlegging,
undervisningsregnskap, budsjett, timelærerkontrakter, studentsaker, veiledning utdanningsplaner
og programinformasjon på nett for hver sine respektive deler av studiet. I tillegg var begge
sekretærer for programrådet til og med 2015. Masterkonsulenten har i tillegg hele ansvaret for
masteropptaket.
Alt som har med eksamen å gjøre ligger f.o.m. 2016 innunder instituttets eksamenskonsulent.
Tidligere hadde masterkonsulenten ansvar for masteroppgavesensuren.
Over disse står administrativ studieleder med et overordnet administrativt ansvar for
studieseksjonen på instituttet. Studieleder samarbeider i utstrakt grad med den nylig oppnevnte
utdanningsleder.
Ressurser på programmet

Bachelorprogrammets emneportefølje består av 27 emner, mens masterprogrammet har totalt 28
emner.
I forbindelse med at instituttet opplevde dårlig økonomi i 2008, så ble emnene nedskalert og det
ble satt en norm på 140 timer uttelling i timeregnskapet per 10 studiepoeng. Denne normen følges
fortsatt i dag for BA og MA-programmene. Den lille, og nesten ubetydelige, kostnadsøkning
programmene har hatt er knyttet til ferdighetstrening. Emner med ferdighetstrening, som f.eks.
emnene i kognitiv nevrovitenskap som inneholder programmering og labopplæring, kan få tildelt
noen flere timer etter søknad. Det har vært stram styring av økonomien på disse programmene
både fra programledelsens og administrasjonens side fra 2008 til i dag.
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En forelesningstime vektes med 4,5 og én seminartime vektes med 3,5, veiledning vektes 1:1.
Sensurarbeid med eksamen kommer i tillegg.
Det treårige bachelorprogrammet og det toårige masterprogrammet utgjør i overkant av 6000
timeregnskapstimer hver. Da er kun én seminargruppe per emne tatt med på BA.
Lokaler til disposisjon

Instituttet er i den heldige posisjon at vi nesten disponerer eget hus (to små avdelinger under
Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultet holder også til i samme bygning), og vi
har egnete rom til emnene på programmene. Husets fire auditorier er store nok til forelesningene
på programmene, og seminarrommene huser fra 18-49 studenter. Det er én undervisnings- PCstue som benyttes av alle program med plass til ca. 20 studenter. I tillegg benytter cognitive
neuroscience seg av instituttets laboratorier samt MR-scanner på Rikshospitalet. Instituttet har
undervisningslokaler til alle sine emner, og bruker sjelden tidsrommet 08.15-09.00 eller etter
klokka 16.00 til undervisning.
Lokalene i Harald Schjelderups hus skal nå gjennomgå en større forandring da vi skal relokalisere
de ansatte på huset etter hvilken fagavdeling de tilhører, og fordi vi trenger mer plass til en stadig
større vitenskapelig stab. Instituttet har derfor leid en etasje i nabobygningen (Forskningsveien 2B)
som skal gjøres om til studentlokaler. Instituttet skal omgjøre noen av de eksisterende
seminarrommene til kontorlokaler, men vil få etablert seminarrom på andre steder i bygningen
isteden for. Relokaliseringen skal ikke gå ut over tilgjengelige undervisningsrom, vi vil snarere få
utvidet med ett seminarrom.
Det har i perioden vært misnøye med en del undervisningslokaler når det gjelder
temperaturregulering og ventilasjon. Dette har ført til et dårlig fysisk læringsmiljø der både
forelesere og studenter blant annet har klagd over hodepine og konsentrasjonsvansker. Dette har
blitt noe bedre etter utbedring av ventilasjonsanlegg og utskifting av flere vinduer (som tidligere
ikke kunne åpnes). Likevel er det fortsatt utfordringer med inneklima i noen seminarrom uten
vinduer. Dette er forhold Psykologisk institutt kan gjøre lite ved da det er Statsbygg som har
ansvaret for slike utbedringer.
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4. Endringer og justeringer i perioden 2011-2016, hva har det blitt
fokusert på i perioden?
Den siste programevalueringen ble foretatt i 2011. Rapporten fra den eksterne
evalueringskomitéen trakk fram følgende forbedringspunkter på de ulike studieprogrammene:
Årsenheten:


Instituttet ble anbefalt å følge opp læringsmiljøet på årsenheten med vekt på å lage
rutiner for informasjon for de studentene som ikke skal fortsette psykologistudier.



Tydeligere profil på programmet. Instituttet ble bedt om å undersøke hvordan
studentene vurderer studieprogrammet som helhet.

Bachelorprogrammet:


Komiteen anbefalte at programmet legger mer arbeid i målformuleringene og at dette
arbeidet blir en del av fagmiljøets pågående diskusjon om programmets innhold og
relevans.



Programmets vurderingsformer burde gås igjennom med tanke på å gi grundigere
tilbakemelding på studentenes prestasjoner.



Vurdere å utvide tilbudet innen kvalitative forskningsmetoder



Evaluere emnene oftere og med flere metoder

Masterprogrammet



Tydeliggjøre programmets mål



Vurdere om studentene høres og følges opp godt nok over tid.



Vurdere om kommunikasjonen mellom emneansvarlige er god nok.

Basert på disse tilbakemeldingene har det i perioden 2012 – 2016 blitt foretatt endringer i alle de
tre studieprogrammene.
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Årsenheten

Årsenheten fikk høsten 2014 ny struktur. Ex.phil og ex.fac. ble fjernet slik at vi kunne øke
studiepoengene i psykologi fra 40 til 60. Dette ble gjort for å gi en mer helhetlig innføring i
psykologi samt å gi studentene mulighet til å velge psykologiemner etter interesse og
kompetansebehov. Slik har studiet blitt mer attraktivt for de som ønsker å bruke det til å skaffe
seg undervisningskompetanse i psykologi (krav om 60 sp), og andre som ønsker det som
tilleggskompetanse til annen utdanning/yrke. De kan nå ta et valgemne etter hvilken kompetanse
de ønsker seg. Den eksterne komiteens påpekning av at det manglet gode data på læringsmiljø
spesifikt på Årsenheten gjelder imidlertid fremdeles, og her er det klart viktig å sette inn tiltak for å
bedre informasjonstilgangen.
Se vedlegg 1 «Søknad om endring av Årsenheten i psykologi».
Bachelorprogrammet

I 2015 ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle se på følgende punkter ved instituttets
bachelorprogram:





Hvilken/hvilke profil(er) skal vi ha på BA-programmet?
Hva slags nivå og kvalitet skal det være på utdanningen?
Hvilken kompetanse skal studentene sitte igjen med?
Hvilken funksjon skal BA- programmet ha ved PSI?

Arbeidsgruppen har foretatt en gjennomgang av hele emneporteføljen på programmet og
sammenlignet programmet med andre BA-programmer i Norge og internasjonalt. Dette har også
vært tema på instituttets personalkonferanse, og studentene har fått svare på spørreundersøkelse
om programmet. Arbeidsgruppens anbefalinger er konkrete og gjennomarbeidede, og trekker opp
en fleksibel BA-løsning med gode linjer til de ulike MA-retningene i psykologi. Det gjenstår
imidlertid å drøfte de foreslåtte endringene i de ulike fagavdelingene på PSI, og det er også
nødvendig å foreta en vurdering av de ressursmessige implikasjonene av tilrådingene.
Arbeidsgruppens rapport ligger vedlagt (vedlegg 3).
Masterprogrammet

I 2012 ble Masterprogrammet i psykologi utvidet med en femte studieretning i utviklingspsykologi
for å sikre at studenter med bachelorfordypning i dette hadde tilbud om mastergrad innenfor
fagområdet. Dette var et av de punktene som ble kommentert i periodisk evaluering i 2010.
Dermed besto masterprogrammet av følgende fem studieretninger høsten 2012:
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1.
2.
3.
4.

Arbeids- og organisasjonspsykologi
Cognitive Neuroscience (undervisning på engelsk)
Helse- og sosialpsykologi
Kultur- og samfunnspsykologi

I 2014 ble det fra politisk hold satt fokus på forebyggingsaspektet i psykisk helse. Det samme året
diskuterte nettverket for masterutdanning i psykologi muligheten for å spisse de ulike
masterprogrammene slik at de gjenspeiler forskningskompetansen ved institusjonene. Vi hadde
også erfart at vi hadde sviktende rekruttering til studieretningen i kultur- og samfunnspsykologi.
Dermed ble det igangsatt et arbeid for å gjøre masterprogrammet mer spisset og mindre sårbart.
Resultatet ble en sammenslåing til av tre studieretninger til en ny: Helse, utvikling og samfunn. (Se
søknaden vedlegg 2). Denne nye studieretningen har i tillegg fire fordypninger:
1.Forebyggende arbeid og seksuell helse
2.Kultur- og samfunnspsykologi
3.Sosialpsykologi
4.Utvikling og forebygging av barn og unges psykiske vansker
Dermed har masterprogrammet per dags dato tre studieretninger:
1. Arbeids- og organisasjonspsykologi
2. Cognitive Neuroscience (undervisning på engelsk)
3. Helse, utvikling og samfunn
Instituttet har i denne perioden valgt å beholde studieretningene i arbeids- og
organisasjonspsykologi og cognitive neuroscience som de er da de vi har meget god inntakskvalitet
på begge studieretninger (se punkt 5). Kandidatene får også relevant jobb etter endt studie.
Når det gjelder forebygging, har det siden 2014 blitt opprettet en førsteamanuensisstilling innen
forebyggende arbeid på både master og profesjon, som også er blitt tilsatt med oppstart fra
inneværende sommer. En annen stilling i helsepsykologi er knyttet til forebygging, og en egen
stipendiatstilling er blitt allokert til feltet. I tillegg har instituttet som tidligere nevnt, og som
skrevet i rapport vedlagt, hatt en bredt sammensatt komite som skulle se på hvordan
forebyggingstemaet var dekket i de ulike programmene våre, og foreslå hvilke
forebyggingoppgaver og arenaer som skulle ligge til henholdsvis master i psykologi og psykologer
fra profesjonsprogrammet. Sammendraget fra drøftingene i denne komiteen viser at man har sett
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på viktige begrepsavklaringer og trukket opp sentrale problemstillinger, men man har så langt ikke
kommet fram til konkrete anbefalinger. Det er klart at det fortsatt gjenstår viktige diskusjoner her,
og at dette er en prosess som må føres på tvers av programmer og som det er viktig at instituttet
viderefører. De nyeste fordypningene er heller ikke evaluert. I hvilken grad de roller som trekkes
opp innenfor særlig fysisk/seksuell helse og utviklingspsykologisk basert forebygging av psykisk
helse anvendt i samfunnsplanlegging på både kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå,
samt forskning- og programevalueringsvirksomhet, framstår som tydelige og meningsfulle roller
med et tilstrekkelig antall jobbmuligheter til uteksaminerte kandidater, er av stor interesse for oss
å få tilbakemelding på. Etterspørsel etter kompetanse i HUS-masteren kan selvfølgelig også
forandre seg, og den interne komiteen mener at kombinasjonen mellom et bredt
samfunnsperskektiv og kompetanse innenfor atferdsendring er bærekraftig og fremtidsrettet.
Med HUS-masteren vil PSI formidle akademisk kompetanse innenfor helse, utvikling og samfunn
på et høyt nivå som kan bli anvendt i forskjellige roller og områder. Vi er også interessert i
tilbakemeldinger om muligheter og perspektiver vi har ikke tenkt på ennå, særlig i den private
sektoren.
De andre to forbedringspunktene fra forrige rapport, oppfølging av studentene og kommunikasjon
mellom emneansvarlige, er også av stor betydning for den nye HUS-masteren, og den interne
komiteen anbefaler å søke gode løsninger for begge.

5. Inntaks- og resultatkvalitet
Det følgende vil ta for seg søkertall og forkunnskaper, samt gjennomføringsgrad. Vi vil også
komme inn på målgruppe og rekruttering.
Årsenheten og bachelorprogrammet:

Søkerne til årsenheten og bachelorprogrammet tas opp på grunnlag av karakterer fra
videregående skole. Det er en førstegangskvote for de som kommer direkte fra videregående, og
en ordinær kvote for andre der tilleggspoeng for alder og studier slår inn. De som tar opp fag faller
også innunder den ordinære kvoten.
Våre studieprogrammer er svært populære. I 2016 er bachelorprogrammet og årsenheten på
henholdsvis 26. og 27.plass på listen over søkernes førstevalg. Bachelorprogrammet har 633
søkere til sine 170 plasser, og årsenheten følger hakk i hæl med sine 624 førsteprioritets-søkere til
100 plasser.
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Se karakterstatistikk på http://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall2016/index.html
Det er Samordna opptak som behandler søknadene til grunnstudiene. Poenggrensene for 2016
publiseres i juli etter at hovedopptaket er kjørt. Poengrensene for 2015 viser at trenden fortsetter
med høye karakterkrav. Det er verdt å legge merke til at årsenheten ligger litt høyere enn
bachelorprogrammet. Dette har vært tendensen i mange år. Samtaler med søkere og rådgivere
bekrefter antagelsen om at søkerne først vil søke årsenheten framfor hele det treårige BAprogrammet for å se om psykologi er noe for dem.

Poenggrenser årsenhet/BA 2015
Årsenhet:


Kvote for førstegangsvitnemål: 50



Ordinær kvote: 57,4

Bachelor:


Kvote for førstegangsvitnemål: 47,6



Ordinær kvote: 56,3

Antall søkere og poenggrenser masterprogrammet:

A=65, B=64, C=63
2015

Totalt
1.pri
A&O
266
COG
195
HEUTSA
256
2016
Totalt
1.pri
A&O
303
COG
223
HEUTSA
296

Poeng
126
63,88
92
63,75
140
63,75
Poeng
120
105
158

Masterprogrammet tar opp på bakgrunn av bachelorgrad og minimum 80 studiepoeng i psykologi.
Minimum 20 av de 80 poengene må være i metode, både kvalitativ og kvantitativ. Det er krav om
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introduksjonsemner tilsvarende våre innføringsemner, fordypning i et psykologisk fagområde på
minst 2.årsnivå og bacheloroppgave.
Masterprogrammet øker jevnt og trutt i antallet søkere. De siste par årene har antallet vokst til i
overkant av 400 søkere til 60 studieplasser. Da er alle som søker til cognitive neuroscience fra
utlandet også medberegnet (egne opptaksprosedyrer for disse).
Programmet har hovedsakelig søkere fra UiO, NTNU, UiB, UiT og HiL. De siste årene har det
kommet til noen søkere fra HiOA, Ansgar og Bjørknes, og det er et økende antall norske søkere
som har tatt bachelorgrader i psykologi i utlandet. Dette gjør selve søknadsbehandling komplisert,
og mye tid går med til å behandle søknader. UiO har derfor fra 2016 innført ny funksjonalitet i
Felles Studentsystem som skal lette prosessen for masterkonsulentene.
Antallet søkere fra utlandet, som er de vi kaller «ikke-bosatte i Norge», holder seg relativt stabilt,
og vi ser at det godt kvalifiserte utenlandske søkere som søker til cognitive neuroscience. Det har
endret seg positivt de siste tre årene. Tidligere var det en del som ønsket seg til mer
helsepsykologirelaterte programmer, men de søkte cognitive neuroscience fordi det er den eneste
masterretningen som fullt og helt undervises på engelsk.
Det var i 2016 25 søkere fra EU-land og 25 fra resten av verden som søkte til de 15 studieplassene.
Disse plassene skal også deles med søkerne fra Norge. Det er stor konkurranse, da flere av de
utenlandske kommer fra gode universiteter i Storbritannia og Canada, og de har høyt karaktersnitt
(stort sett bare Aer). Søkerne oppgir at de har hørt at masterprogrammet i cognitive neuroscience
er et spesielt bra program innen feltet. Med slike motiverte og flinke søkere, så får vi også et fint
tilskudd til det etter hvert internasjonale miljøet vi har på cognitive neuroscience.
Instituttet kan på sikt se på muligheten for om det skal tilbys flere alternativer på engelsk for
utenlandske søkere. Det er et potensielt «marked» i utlandet for utdanning innen helse- og
samfunnspsykologi. Per i dag har fordypningen innen sosialpsykologi på studieretningen i helse,
utvikling og samfunn alle sine fordypningsemner på engelsk, men utfordringen er at den deler
emner med de andre fordypningene i studieretningen og ikke alle av disse emnene tilbys på
engelsk. Det er også utfordringer knyttet til at det er en fordypning, og ikke en egen studieretning i
forhold til det strukturelle rundt opptak.
Fordelingen av antall studenter på hver studieretning er som følgende:
Arbeid- og organisasjonspsykologi: 15 plasser
Cognitive Neuroscience: 15 plasser (50/50 norske og utenlandske)
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Helse, utvikling og samfunn: 30 plasser fordelt på 4 fordypninger
Når det gjelder poengene som kreves, så er dette poenggrensen, altså karaktersnittet for den siste
som kom inn etter evt. supplering. Det er dermed ikke gjennomsnittskarakteren for de som kom
inn. Den ligger høyere, og er som regel en sterk B.
Oversikt for 2015 over hvor de studentene som fikk opptak og takket ja kom fra:
Arbeids- og organisasjonspsykologi
UiO

UiB

NTNU

11

1

1

UiT

HiL

Utland

2

Cognitive Neuroscience
UiO

UiB

3

NTNU

UiT

HiL

1

Utland*
10

*Iran, Georgia, Storbritannia, Ungarn, Canada

Helse, utvikling og samfunn
UiO

UiB

NTNU

UiT

HiL

Utland*

HiOA

13

1

2

2

1

7

1

*Storbritannia, Australia, Hawaii
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Oppnådde resultater
Årsenhet:

Hentet fra Bokkula: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/
Kull
Ramme Jasvar
Møtt
Uteksaminert
2015
100
106
87 8
2014
100
98
84 46
2013
100
95
83 2012
100
111
95 2011
100
91
78 Tall for uteksaminerte fra årsenheten er ikke mulig å hente ut da det ikke er en kvalifikasjon som
gis. Da må man ta for seg den enkelte student på hvert kull og sjekke om alle 60 studiepoeng er
avlagt etter planen. Det hadde ikke administrasjonen tid og ressurser til grunnet kort tidsfrist.
Bachelorprogrammet:

Hentet fra Bokkula: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/

Kull
Ramme Jasvar
Møtt
2014
170
162
145
2013
170
162
150
2012
180
175
160
2011
180
174
156

Frafall
Uteksaminert Studiepoeng
etter
Frafall etter pr. år men
per år
1.år
2.år
ikke kull
83
39% 77
49
40%
58%
70
46
38%
54%
78
47
37%
63%

Frafall omhandler differansen mellom de som tas opp til et studieprogram og ikke har avlagt sin
bachelorgrad tre år senere. Frafallet på BA-programmet i psykologi er betydelig, jmf. tabellen
over. Frafallet skjer først og fremst det første semesteret eller det første studieåret - omlag 40
prosent av studenter som takker ja til plassen og møter på programmet faller fra i løpet av det
første studieåret. Ytterligere 15-20 prosent faller fra i løpet av det andre studieåret.
Frafall er et komplekst fenomen, og mange ulike faktorer kan påvirke sannsynligheten for å falle
fra. Når det gjelder frafallet på BA- programmet er det vanskeligere å si noe konkret om årsaker til
frafallet.
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Frafallsundersøkelsen (UiO, 2009) viser at læringsmiljø og programtilhørighet blir vurdert som
viktige faktorer for gjennomføring av utdanningsløp. Vi vet at flere studenter på BA- programmet
begynner rett på 3. semester. Dette tyder på at del av studentene har tatt årsenheten ved PSI eller
ved andre utdanningsinstitusjoner tidligere, og går videre på BA-studiet etter å ha fått erfaring
med faget. I tillegg er det nærliggende å tro at en del studenter starter på BA ønsker i virkeligheten
den kliniske kompetansen, og går videre til profesjonsstudiet ved UiO eller andre universiteter
gjennom å forbedre snittet på vgs-vitnemålet. Det kan derfor være en utfordring å etablere særlig
kullfølelse på BA-programmet det første året, noe som kan påvirke læringsmiljø og
programtilhørighet i negativ retning. Likevel kan PSI kanskje gjøre mer for å etablere en slik
kullfølelse, noe som kan minske frafallet. Eksempelvis kan man tenke på en innføringsuke hvor
andreårsstudenter organiserer informasjons- og sosiale arrangementer for førsteårsstudenter.
På et grunnstudium som BA-programmet vil det allikevel være naturlig å godta noe frafall. Det
stilles i dag store krav til studentens kunnskap om studienes innhold før de begynner å studere.
Valgmulighetene er omfattende og fagkombinasjoner likeså. I denne situasjonen skal studenten
foreta et studievalg som passer for den enkeltes interesser og forutsetninger. I denne
sammenhengen vil tiltak for å forhindre frafall derfor være å sørge for å rekruttere de rette
studentene. Fra et pedagogisk perspektiv er det ønskelig at flest mulig gjennomfører. I et
akademisk perspektiv kan derimot frafall ha både positive og negative konsekvenser. Frafall er
uønsket i den grad det innebærer at en mister verdifull akademisk innsats fra studenten. Men
dersom studenter som ikke passer inn på programmet faller fra, kan dette bidra til at akademiske
standarder opprettholdes.
I tillegg til viktigheten av rekrutteringsarbeidet med å få gode og motiverte studenter anser vi det
som viktig å sikre at undervisningen i emnene som tilbys det første året holder høy kvalitet og
motiverer studentene for videre studier. Dette bygger på en antakelse om sammenheng mellom
studentenes tilfredshet med undervisningen og gjennomføring av studiet.
Vi anser det også som viktig å fortsette evalueringsarbeidet av emnene samt å kartlegge bedre
hvordan studentene opplever studiet.
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Masterprogrammet:

Tall hentet fra Felles Studentsystem og kvalitetssikret av programkonsulenten
Totalt:
Kull
Ramme Tilbud
Jasvar
Møtt
Uteksaminert
2015
60
122
64
51 Ferdige V17
2014
60
142
81
63
30!
2013
55
106
77
69
52
2012
55
82
69
60
57
Det gis stort sett dobbelt så mange tilbud som vi har plasser fordi masterprogrammet er i
konkurranse med andre masterprogrammer. Fristen for å takke ja er i juli, og ved svarfrist er kullet
fylt opp og vel så det. Så skjer det noe med tallene ved studiestart. 10-15 studenter møter ikke, og
dette blir klart på tidspunktet for orienteringsmøtet som er medio august. Helt inntil da bekrefter
studentene at de skal ha plassen. Antageligvis har de fått flere tilbud og ventet i det lengste med å
bestemme seg. Dette gjør at vi kommer for sent i gang med å supplere. De fleste på venteliste har
enten studier eller annen jobb på dette tidspunktet. Dermed er den eneste mulighet til å få fylt
opp plassene massiv overbooking. Dette igjen er vanskelig fordi hvis det møter 80-90 studenter til
start, så har vi ikke kapasitet i undervisningsrommene. Dette er og blir en utfordring.
Masterprogrammet i psykologi har en tradisjon for å ha den høyeste gjennomføringsgraden på
fakultetet. Som tabellen over viser har vi for kullene 2012 og 2013 uteksaminert antallet vi har
ramme for å ta opp. Dette er svært gode tall. Kullet som startet i 2014 og som uteksamineres
inneværende vår er dessverre ikke i samme situasjon. Den «gjennomstrømningskulturen» som
har vært rådende på programmet er i endring. Tall fra i år tyder på en stor nedgang i antall som
blir ferdig med masteroppgaven på normert tid. Det er 15-20 studenter som ligger an til å levere
et semester forsinket. Vanskelig å si hva årsaken er, men en faktor kan være at vi har sluttet med
utsettelser på en uke eller to for de som får panikk mot slutten. De må levere neste semester. Kun
akutt sykdom i sluttfasen gir anledning til å utsette i samme semester. Fristen er siste uken i april,
noe studentene synes er svært tidlig. Denne fristen er satt for å rekke klagesensur og produksjon
av vitnemål før sommeren. Vi foreslår endring av dette under siste punkt om utviklingsmuligheter.
Kravet til god karakter er stort ettersom masteroppgaven er den eneste med karakter A-F med
unntak av arbeids- og organisasjonspsykologiretningen, som i tillegg har karakter på to av emnene
i 1.året. Etter samtaler med studentene har studiekonsulenten fått tilbakemelding på at enkelte
prosjekter der studenten samler inn data selv har blitt veldig store. I tillegg rapporteres det om få
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møteplasser mellom studentene (ensomt prosjekt), og utfordringer med å forstå hva en
masteroppgave skal være. Den nye retningen i Helse, utvikling og samfunn prøver å endre på dette
ved å innføre et emne (PSY4521) der studentene skal levere en prosjektbeskrivelse for
masteroppgaven i 2.semester. Vi forslår å innføre dette i alle våre studieretninger på
masterprogrammet, og å starte det i begynnelsen av 2. semester.
Gjennomføring per studieretning på masterprogrammet:

Arbeids- og organisasjonspsykologi:
År
A&Otilbud A&Ojasvar A&Omøtt A&Oferdig
2015
34
18
14
2014
39
19
18
11
2013
24
19
17
17
2012
19
17
15
14

Denne studieretningen har i de 10 årene den har eksistert hatt nesten 100% gjennomføring på
normert tid. I 2016 omfattes også denne av den negative trenden med å utsette innleveringen
med et semester. Det har ikke skjedd noe strukturelt som tilsier at dette skulle skje. Det antas å
være en kultur som har satt seg på tvers av retningene.
Cognitive Neuroscience:
År
COGtilbud COGjasvar COGmøtt COGferdig
2015
31
17
12
2014
26
18
17
8
2013
25
16
15
12
2012
15
12
11
10

Kun halvparten av kullet blir i 2016 ferdig til normert tid. Dette skyldes i noen grad at det er flere
studenter på dette kullet som dessverre har opplevd å måtte sykmelde seg av ulike årsaker.
Studieretningsansvarlig har også spilt inn at det er frykten for å få dårligere karakter enn A eller B
som gjør at en del utsetter innleveringen med et semester. Disse studentene sikter seg mot en
forskerkarriere der A eller B på masteroppgaven kreves for opptak til ph.d.
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Helse- og sosialpsykologi:
År
HELSEtilbud HELSEjasvar HELSEmøtt HELSEferdig
2015
2014
31
10
10
8
2013
18
11
10
9
2012
15
13
11
11

Kultur- og samfunnspsykologi:
År
KULTURtilbud KULTURjasvar KULTURmøtt KULTURferdig
2015
2014
22
10
6
1
2013
18
15
14
8
2012
17
13
10
8

Utviklingspsykologi:
År
UTVtilbud UTVjasvar UTVmøtt UTVferdig
2015
2014
24
14
11
2
2013
21
16
13
6
2012
16
14
13
13

Kullene på helse, kultur og utvikling var i utgangspunktet små og sårbare. I så små kull der et par
studenter også blir syke underveis, så skal det ikke så mye til før gjennomføringsgraden blir dårlig.
Dette er en av årsakene til at vi har valgt å slå sammen studieretningene til nye «Helse, utvikling
og samfunn». Nå jobbes det systematisk på alle emnene for å få de nye studentene gjennom til
normert tid.
Nye helse, utvikling og samfunn fra 2015:
År
HEUTSAtilbud HEUTSAjasvar HEUTSAmøtt HEUTSAferdig
2015
57
29
25
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6. Tilrettelegging for internasjonalisering
Bachelorprogrammet er det programmet som er absolutt best tilrettelagt for utveksling.
5.semester er dedikert til dette i og med at alle emnene er frie det semesteret. Tall fra Bokkula,
UiO, viser at vi har hatt en god økning i antall på BA utreisende siden sist evaluering.
Programkonsulenten for BA har sammen med en vitenskapelig tilsatt hatt ansvar for å forhandle
avtaler med eksisterende og nye samarbeidspartnere, og de har vist en pragmatisk holdning til et
felt som til tider kan være komplisert. Avtaler har kommet i stand, og studentene har fått god
veiledning i hva som kreves av dem og oppfordring til å reise. Vi har også tatt imot et økende antall
studenter de siste årene. Innreisende har tilbud om minimum 30 ECTS per semester.
Masterprogrammet har noen utfordringer med at utvekslingen må foregå som et
forskningsopphold i forbindelse med masteroppgaven. Det krever mye av studenten som må finne
seg et forskningsmiljø og en veileder i utlandet på egen hånd. Derfor er det et fåtall studenter som
har reist på utveksling på dette nivået. Man kunne tenke seg at 2.semester kunne tas i utlandet i
form av å ta emner, men dette har ikke vært ønskelig fordi studentene da ville gå glipp av bl.a.
praksis. De studentene som har reist ut har gjort dette i 3. og 4.semester med god støtte fra en
vitenskapelig ansatt her ved PSI. Det ser ut til at den beste måten for å få studentene ut er å få
forskerne til å benytte kontaktene sine i utlandet for å få dette i stand. Det har vært skissert flere
muligheter å få til dette på, men fortsatt har masterprogrammet en vei å gå for å tilrettelegge for
utveksling for sine studenter. Dette kan endres noe i forbindelse med Global Minds initiative. I
2016 har PSI, sammen med universiteter i Portugal, Polen, Irland, og Tyrkia søkt om midler til et
«Joint master program» i Erasmus+/Erasmus Mundus- programmet til EU. Temaet er sosial- og
kulturpsykologi, og det er derfor særlig HUS-master som er involvert. Vi er for tiden i ferd med å
intensivere undervisningssamarbeid mellom HUS-master og disse institusjonene (eksempelvis
mellom masteroppgave-utveksling og co-veiledning).
På masternivå har det i perioden 2012-2016 blitt tilrettelagt for undervisning i flere emner på
engelsk slik at innreisende ERASMUS-studenter har flere emner å velge i enn tidligere. Nesten hele
sosialpsykologifordypningen på studieretningen i Helse, utvikling og samfunn tilbys nå på engelsk,
og Cognitive Neuroscience master har alltid vært på engelsk.
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7. Deltakernes vurdering av studieprogrammet som helhet, inkludert
læringsmiljø og programtilhørighet
Generelt om studentrepresentasjon på programmene

Studentene har gjennom sine tillitsvalgte og sitt eget programutvalg vært representert i
programrådet og alle arbeidsgrupper i forbindelse med endringer av programmene våre. De har
også hatt åpen dør til programleder og administrasjonen. Deres synspunkter er hørt og tillagt stor
vekt i diskusjonene.
Årsenheten

Når det gjelder Årsenheten inngår studentevalueringene her i evalueringene for
bachelorprogrammet. Det foreligger ikke mulighet til å ta ut statistikk kun for de som går på
Årsenheten. Det er heller ikke data fra Kandidatundersøkelsen basert på tidligere studenter på
Årsenheten. I forbindelse med arbeidet til den gruppen som på oppdrag fra Programrådet foretok
revisjonen av Årsenheten i 2013 foreligger det en egen spørreundersøkelse, se resultater av denne
i vedlegg 7. Etter revisjonen har det imidlertid ikke vært gjort nye systematiske
studentevalueringer av programmet. Selv om PSI oppfatter at vi har en god og tett dialog med
studentene på også dette programmet, ser vi klare potensialer i å bedre evalueringssystemet slik
at egne rapporter kan tas ut på Årsenheten alene. Dette ble også påpekt som en anbefaling fra
forrige eksterne evalueringskomite.
Bachelor

Evalueringen av bachelorstudiet viser at studentene ønsker et sterkere fokus på anvendt
psykologi, samt flere studieløp å velge mellom. Dette er vanligvis motivert av en forventning om
bedre konkurransekraft på arbeidsmarkedet. En annen innvending studentene hadde er at det er
en «metodetung» bachelor, som nevnt tidligere, noe som har utløst den pågående delvise revisjon
av metodeløpene i BA-programmet.
Studentene ble spurt i evalueringen om hvilket studieløp de planlegger å følge, noe som indikerte
at ca. 40% ville prioritere arbeids- og organisasjonspsykologi, etterfulgt av spesialisering i helse og
kognitiv psykologi med ca. 27 og 24%, henholdsvis. BA-utvalget har diskutert hvorvidt ganske høy
drop-out i BA-programmet kan være forårsaket av studenters ønske om å starte på - og venting på
opptak til - et profesjonsprogram enten i Oslo eller andre steder, noe som ble antydet uformelt til
den interne komiteen fra noen BA-studenter. Mens evalueringen synes å argumentere mot at det
er slik, må det tas i betraktning at bare 37 studenter deltok i denne undersøkelsen, og ingen
informasjon om av deltakernes studieprogresjon ble samlet inn. Dermed kan det godt være at
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undersøkelsen overrepresenterer studenter i siste del av sine studier etter at den største dropout’en allerede er skjedd. Det er viktig å diskutere ytterligere tiltak for å løse dette problemet.
Master

De første resultatene fra evalueringen av det første semesteret av den nye HUS-masteren viste
gode tilbakemeldinger fra studentene. Alle fire emner ble evaluert, og emnene PSY4112 «Seksuell
helse» og PSY4505 «Identitet, kultur og kritisk psykologi» fikk resultater over gjennomsnittet,
mens de to andre emnene fikk gjennomsnittlig gode resultater.
Studentene synes også å være fornøyde med emnene i arbeids- og organisasjonspsykologi.
Høsten 2014 fikk PSY4413 «Metode i Arbeids- og Organisasjonspsykologi» fremragende
evalueringsresultat. PSY4404 «Human technology interaction» oppnådde gjennomsnittlige
resultater høst 2013, men over gjennomsnittet høsten 2012. Våren 2013 var resultatet over
gjennomsnittet for PSY4420 «Selection and development» og det samme for PSY4401 «Research
Approaches in Work and Organizational Psychology» høsten 2011.
Cognitive Neuroscience-emnene har nesten ikke vært evaluert de siste fem årene. Det synes
derfor viktig å gjennomføre en grundigere evaluering av denne studieretningen med hensyn på
deltakernes vurdering.

8. Styrker og utviklingsmuligheter
Styrker

PSI er et stort psykologisk miljø forskere på høyt nivå. Vi kan derfor tilby studentene både bredde
og dybde. Vi kvalifiserer våre kandidater for karrierer både i og utenfor akademia, og fleste finner
tilfredsstillende jobber raskt etter eksamen. Våre programmer evalueres og revideres hyppig og er
framtidsrettede. Mens undervisningen på Årsenheten og bachelor i stor grad er forelesningsbasert
og med relativt begrenset valgfrihet, om enn med engasjerte og kompetente forelesere, tilbys
studentene på masternivå i tillegg et spennende utvalg emner i mindre undervisningsgrupper. Små
grupper gir mulighet til mye interaksjon i undervisningen og tilrettelegger for diskusjon og
samtaler. Små grupper har også en meget positiv effekt på miljøet studentene i mellom (gitt at
gruppene ikke blir for små, <5). Varierte lærings- og evalueringsformer, som diskusjonsgrupper,
presentasjoner, refleksjonsnotat og essays, gir studentene god kompetanse som kommer til nytte
også etter endt studie.
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Utplassering/praksis i 2. semester på master er veldig verdifullt for studentene ettersom det gir
dem mulighet til å prøve ulike teorier og modeller ut i praksis. Dette forutsetter at studentene får
meningsfulle roller der de er og ikke rent administrative oppgaver. Praksisplassene utgjør også en
viktig arena for nettverksbygging og etablering av kontakt med fremtidige samarbeidspartnere
og/eller arbeidsgivere.
Emner som holdes på engelsk gjøres tilgjengelige for internasjonale studenter som kan tilføre
læringsmiljøet varierte synspunkter, perspektiver og kunnskap. Norske studenter har også godt
utbytte av å anvende muntlig engelsk i undervisningen.
Fellesfag på tvers av retninger skaper godt miljø.
Utviklingsmuligheter

På bachelornivå er studieløpet preget av store forelesninger og mindre varierte læringsformer.
Med skoleeksamen som den mest brukte evalueringsform, forberedes studentene i liten grad på å
anvende og bearbeide teori. Store grupper skaper også utfordringer med tanke på læringsmiljø.
Her er det muligheter for å skaffe flere møteplasser og kullfølelse fra begynnelsen.
Masterprogrammet kan i enkelte tilfeller mangle en rød tråd og oppleves som litt oppstykket.
Programmene kan med fordel ha en tydeligere overordnet profil og bedre kommunikasjon på
tvers av emner.
Masterprogrammet preges også av skillet master/profesjon og masterstudentene føler seg i gitte
tilfeller nedprioritert sammenlignet med profesjonsstudiet (eks. innleveringsfrister, ressurser i
administrasjonen, medvirkningsmøter osv). Dette påvirker klimaet for studentene. Enda mer må
gjøres for å fokusere på hva masterstudentenes mål "er" og hvilke muligheter de har, i stedet for å
trekke fram hva de "ikke er" opp mot profesjonsstudentene.
Studentene forespør mer nærhet til forskerne på huset og større kunnskap om hva som blir
forsket på. Ønsker også mer informasjon om mulige arbeidsplasser og/eller ulike områder som har
behov for deres kompetanse.
Masteroppgaven: Vi ser en nedgang i antall fullførte masteroppgaver til normert tid. Dette kan
skyldes flere faktorer. Strukturen rundt masteroppgaven legger opp til at studentene selv er
ansvarlige for å lage eller finne seg et egnet prosjekt. Studentene rapporterer ulikheter fra
studieretning til studieretning med hensyn til om de får delta på eksisterende prosjekter eller om
de må finne på prosjekt selv evt. finne noe eksternt via Vitenskapsbutikken eller andre (FHI, TØI, RBUP m.fl.). Det er også ulikheter i hva slags tilnærming veileder har til selve veiledningen. I noen
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tilfeller blir studentene innlemmet i forskningsgruppen og deltar der på daglig basis og får således
tett kontakt med veileder. Veilederne rapporterer at forskningsgruppen tilføres noe ved å ha
masterstudenter med. Andre igjen får data av veileder men forventes å være mer selvstendige i
selve skriveprosessen og har få møter med veileder. Enkelte veiledere rapporterer at studentene
kommer med prosjekter som de ønsker å gjennomføre men som egentlig er utenfor veileders
område, og i noen tilfeller for store eller uegnet for masteroppgave. Noen av disse prosjektene
drar ut i tid og størrelse på tross av veileders anbefaling, og veilederne bruker mye tid på å veilede
disse. Uttellingen i timeregnskapet er i disse tilfellene for liten til slike selvstendige prosjekter da
veileder må bruke mye tid på å sette seg inn i tematikken. Det er enormt ressurskrevende med
slike prosjekter og ikke bærekraftig når disse studentene ender opp med å levere et semester eller
to forsinket.
Vi ser derfor at en strammere struktur på masteroppgavearbeidet kan være hensiktsmessig. Vi
tenker oss for eksempel at studentene må bli med på de prosjektene som foregår på instituttet til
enhver tid eller evt. eksterne prosjekter som har et klart mandat, og at vi knytter flere aktiviteter
til masteroppgaven. Prosjektutviklingsemnet på HUS-masterretningen kan med hell også kopieres
på de to andre studieretningene. Innføringen av en obligatorisk midtveis-aktivitet som posterpresentasjon av prosjektet i fagavdelingen der studentene kan få feedback er en annen mulighet.
Enda en mulighet er å tilby studenter og veiledere verktøy for prosjektplanlegging, for å evaluere
framdrift og til å kunne handle raskt dersom det er en mismatch. Andre enklere strukturelle
endringer kan være å erstatte vitnemålsutdelingen med en annen seremoni slik at
innleveringsfristen på masteroppgaven kan flyttes til medio mai. Det å legge inn flere kurs med
karakterer på masternivå kan bidra til å redusere presset.
Frafall, særlig på bachelorprogrammet, har vært kommentert tidligere i rapporten. Dette som
nevnt er en kompleks problemstilling, men det er viktig å arbeide videre både med å forstå og å
finne riktige tiltak for den delen av frafallet som ikke er ønsket.
Behovet for evaluering av den nye HUS-masteren er allerede redegjort for flere steder tidligere i
rapporten. Det vil også være viktig å framheve de spesifikke styrkene av hver programm ved PSI
som har forebygging som innhold for å hjelpe studentene og arbeidsgiverne velge profilen som
passer best. Disse styrkene kan være metodiske eller innholdsmessige spesialiseringer innenfor
forebyggingstemaet selv, men ligger også i kombinasjonen med andre emner. Har tilbyr HUSmasteren mange mulige kombinasjoner, eksempelvis mellom forebygging, utviklings- og
sosialpsykologi, mellom seksuell helse, forebygging og kommunepsykologi etc.. Fordi HUSmasteren kjøres som ett program er det mange muligheter for samarbeid mellom underviserne,
noe som har ført allerede til felles masteroppgaveprosjekter mellom fordypningene.
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Når det gjelder valgmuligheter, så er det klart at vi gjerne skulle tilbudt våre aktive, engasjerte og
reflekterte studenter mer valg og fleksibilitet på alle våre programmer. Hovedutfordringen for å få
dette til er ressurssituasjonen. Universitetet i Oslo har som strategiske mål for inneværende
periode å ha mer kvalitet og mindre kvantitet i undervisningen. Hovedmålet med dette er å sikre
at tid reservert for forskning ikke spises opp av undervisning. På PSI viser oversikter at majoriteten
av det vitenskapelig ansatte har klare overskudd på sine timeregnskaper. Det betyr at også vi er
nødt til å tenke på å styrke undervisningskvaliteten og lete etter måter å undervise mer effektivt,
men uten å bruke mer undervisningstimer og administrative ressurser. Robuste løsninger som
innebærer at miljøer og ikke enkeltpersoner har ansvar for kursgjennomføring, der lærere kan
undervise for hverandre når noen har forskningstermin, kansellering av kurs som ikke har
tilstrekkelig antall studenter, samt samkjøring av undervisning på tvers av programmer er
overlappende tema og emner, er elementer vi er nødt til å se nøye på i årene som kommer. I
dette perspektivet er det vanskelig å åpne for valgfrihet hvis det innebærer løsninger som krever
mer ressursbruk. Det ligger likevel muligheter for å styrke kvalitet på en effektiv måte ved å bruke
moderne undervisningsformer som «flipped classroom» og gjensidig «peer» feedback. Disse
metodene svarer på studentenes ønske om mer individuelle tilbakemelding uten å bruke mange
mer ressurser enn i dag.

9. Konklusjon og presisering av bestilling til den eksterne komiteen:
Den interne komiteen for evaluering av årsenheten, bachelor- og masterprogrammet ved
Psykologisk institutt anser at alle tre programmer holder høy kvalitet og bør videreføres.
Imidlertid ser vi som påpekt flere steder i inneværende rapport at det er muligheter for endringer
og forbedringer. I forbindelse med revisjonsarbeidet ville vi på følgende problemstillinger være
særlig interessert i å få tilbakemeldinger fra den eksterne komiteen:
Målformuleringer og arbeidslivsrelevans:

o Angir målformuleringene og gjennomføringen av bachelorprogrammet tydelig nok
at dette er en utdanning som også kan stå for seg selv, eller framstår den primært
som en basis for et videre masterforløp? Kunne det være en ide å legge inn flere
praksiselementer som f.eks. hospitering også på bachelornivå og dermed styrke
overføringsevnen fra studiet til arbeidslivet?
o Er målformuleringene for masterprogrammet i cognitive neuroscience tilstrekkelig
tydelige? Skulle de i utvikles i mer anvendt retning?
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o Fremstår HUS-masteren som et helhetlig program? Framgår det tilstrekkelig klart hva de
fire fordypningene har felles, som begrunner at de er kombinert i en og samme
studieretning? Har de to forebyggingsfordypningene innenfor HUS-masteren gode,

klare målformuleringer som angir meningsfulle kompetanseområder som svarer på
samfunnets behov for forebyggingsområdet, og som har tilstrekkelige
jobbmuligheter?
o Er målsetningene for masteren i arbeids- og organisasjonspsykologi tilfredsstillende
dekket av den undervisningen og det pensum som er angitt i programmet, og kan
det være hensiktsmessig å spisse programmets retning sammenlignet med
tilsvarende utdanninger på andre institusjoner?
Helhet og sammenheng i hvert av programmene

o Er metodeundervisningen tilstrekkelig vektlagt i våre programmer? Hvordan kan vi
på en bedre måte tilrettelegge for at studentene kan ta steget fra å lære om en
metode via tolke forskningsartikler med metoden og til å anvende metoden i egen
forskning?
o Ser komiteen noen muligheter for å styrke valgmulighetene på programmene
samtidig som man kontrollerer ressursbruken?
Lærings-og evalueringsformer

o Ser komiteen punkter i noen av de tre programmene der det er særlige potensialer
for mer studentaktive læringsformer og mer formative evalueirngsformer?
o Introdusere flere emner med A-F?
o Forbedre evaluerings- og feedbacksystemene til studentene underveis og etter
studiene. Studentene har ytret ønske om å bli mer aktivt involvert i
kursplanleggingen. Hvordan kunne dette evt. implementeres?
Styrker og utviklingsmuligheter

o Ser komiteen noen muligheter for å bedre gjennomføringstiden på våre
masteroppgaver?
o Innspill på frafallsproblematikken?
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