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1. Evalueringsmateriale fra 2018 
1. Evalueringer 

 

Psykologisk institutt har i hovedsak gjennomført evalueringer gjennom to spor 

i 2018:  

• Periodiske emneevalueringer 

• Evalueringsmøte med kullrepresentanter for profesjonsprogrammet og 

masterprogrammet 

 

Emneevalueringer: 

Hvert semester gjennomfører vi grundige periodiske emneevalueringer av emner på alle 

programmene våre. Resultatet av evalueringene publiseres på nettsiden til instituttet  

http://www.sv.uio.no/psi/studier/om/studiekvalitet/   

Våren 2018 gjennomførte vi evaluering av emnene PSY4090/PSY4091, på 

masterprogrammet. I tillegg ble emnene PSYC2207, PSYC3103, PSYC4305 og PSYC5303 

evaluert på profesjonsprogrammet.  

Høsten 2018 ble det gjennomført evalueringer av emnene PSYC1210, PSYC1220 på 

profesjonsprogrammet og PSY1050, PSY1200, PSY1250, PSY4303B, PSY4307, PSY4308, 

PSY4313, PSY4404, PSY4405 på bachelor- og masterprogrammet.  

 

Evalueringsmøte 

Vi arrangerer et evalueringsmøte hvert semester for masterprogrammet og 

profesjonsprogrammet. Deltakere på møtet er studentrepresentanter fra de ulike 

masterretningene på ett møte og studentrepresentanter fra de ulike semestrene på 

profesjonsprogrammet, utdanningsleder, studiekonsulenter, representanter fra 

programrådet og studieleder. 

 

1.2 Funn og oppfølging av evalueringene 
 

Emneevalueringene våre viser at de fleste emnene våre skårer gjennomsnittlig totalt når 

studentene skal vurdere undervisning, pensum, eksamen og emnet som helhet. Hva 

studentene er fornøyd med og misfornøyd med varierer fra emne til emne. Av de 17 emnene 

vi evaluerte i 2018 var det fire av emnene hvor verdien «endringer trengs» skårte såpass 

dårlig (under median) at studentene mener at det måtte gjøres noe. Dette var emnene 

PSYC2207, PSY4090, PSY4307 og PSY1050. PSY4090 har fått ny emneansvarlig og 

studentene som skriver masteroppgave blir fulgt noe tettere opp. PSY1050 tok for stor plass i 

studiet sammenlignet med antall studiepoeng og blir underlagt endringer som følge av 

tilbakemeldingene. PSYC2207 ble lagt ned som følge av studierevisjonen og har 

undervisning siste gang høsten 2019. 

 

Noen emner utmerker seg også i positiv retning i emneevalueringene gjennomført i 2018. Av 

emnene som ble evaluert er det PSY4303B, PSYC6100 og PSYC3103 som skårer mest 

positivt. Eksamensformene til PSYC3103 utmerker seg positivt. 

 

Evalueringsmøtene er en nyttig måte å få innsikt i studentenes opplevelse av 

studieprogrammene. Siden møtene er dialogbasert og ikke en systematisk gjennomgang av 

emner og semester, ramser vi ikke opp funn i denne rapporten. Fokuset i møtene er på 

http://www.sv.uio.no/psi/studier/om/studiekvalitet/
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kvalitet i undervisningen, arbeidsmengde, pensum og sammenheng mellom emner. Der det 

er behov for endringer tar utdanningsleder og avdelingsledere dette videre. 

 

2. Oppfølging av Studiebarometeret 
 

Generelt:  

Studentene våre er fornøyde med 

• IKT-tjenester,  

• programadministrasjon  

• teori og forskningsmetode 

• Sosialt og faglig miljø på MA 

• Vurderingsformer på alle programmene 

 

De er misfornøyde med 

• Medbestemmelse og studentdemokrati 

• Faglig tilbakemelding til studentene 

• Studentlokaler 

• Arbeidslivsrelevans på BA/MA 

• Praksis på profesjonsstudiet (både 2. og 5. år har svart) 

Det kan være verdt å merke seg at masterprogrammet skårer jevnt over høyere på 

studiebarometeret enn både BA og profesjon. Dette kan nok henge sammen med at 

profesjonsstudiet blir målt på både 2. og 5. året i samme undersøkelse. Programrådet ved 

PSI ønsker at NOKUT adskiller disse to studentgruppene for å få bedre tall og 

tolkningsmuligheter av svarene på profesjonsstudiet.  

 

Vi ser nok fortsatt noe etterdønninger fra klinikksaken hva angår medbestemmelse, men ser 

også at tallene i studiebarometeret jevnt over er tilbake på 2016-nivå. Studentarealene i 

Forskningsveien 3B og 3A har blitt oppgradert med nye møbler, sosiale områder og 

kollokviemuligheter. Forskningsveien 3B har opplevd en økning i bruk, men har fortsatt noe 

ledig kapasitet.  

 

Programrådet har fått presentert studiebarometeret og har satt i gang en prosess med 

evaluering av masteroppgavemenene mht. veiledning både hos studenter og veiledere. Dette 

arbeidet vil bli konkludert i løpt av 2019. 

 

3. Kandidatundersøkelsen 2018 
 

Kandidatundersøkelsen viser mange av de tendensene vi før har visst om. BA/MA-studiet 

skårer noe lavere enn profesjonsstudiet på arbeidslivsrelevans. Det faglige utbyttet av BA 

(3,7) og MA (3,9) er også noe lavere enn på profesjon (4,4). Arbeidslivsrelevansen burde 
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være høyere på et profesjonsstudium, men det faglige utbyttet må ikke nødvendigvis være 

lavere av den grunn på BA/MA. 

Masterstudiet følger fakultetets gjennomsnitt for yrkesaktivitet, mens BA-studiet skårer mye 

lavere enn både fakultetsgjennomsnittet og UiO sitt gjennomsnitt. Dette skyldes at nesten 

halvparten av BA-studentene i psykologi tar videre studier, som er høyt sammenlignet med 

andre programmer.  

4. Gjennomføring av programmet 
 

3. Gjennomføring av programmet  

a) Gjennomføring (oppnådde grader)  
 

Program 2017 2018 
Årsenhet 43 48 
Bachelor 79 85 
Master 53 55 
Profesjon 89 110 

(Tall fra DBH) 
 

b) Studiepoengproduksjon (studiepoeng per student)  
Program 2017  2018 
Profesjon 53,02 52,5 
Bachelor 41,04 43,1 
Årsenhet 38,2 41,1 
Master 51,96  50,6 
«Global Minds»  91,6 

(Tall fra SV-fakultetet – Programgjennomgang2018_tabellvedlegg.pdf) 
 

c) Internasjonalisering (antall inn- og utreisende studenter)  
Program 2017 2018 
Utreisende studenter 30 40 
Innreisende studenter 54 60 

*Inkludert master, bachelor og profesjon. Tall fra SV-fakultetet. 
 
I tillegg er Psykologisk institutt partner i en Joint Degree («Global Minds»), som innebærer 
at flere internasjonale studenter tilbringer et semester hos oss. Programmet hadde oppstart 
høsten 2017 og de første ti studentene kom til UiO våren 2018.  
 

d) Rekruttering (søkertall)  
Program Studieplasser 2017 2018 
Årsenhet 92 3386 (572 1.pri)  3014 (512 1.pri) 
Bachelor 170 3586 (615 1.pri)  3909 (645 1.pri) 
Master* 60/70 (2018) 954 (464 1. pri) 1025 (500 1. pri) 
- Arb.org 15 344 (127 1.pri) 365 (138 1. pri) 
- Helse, utvikling, samfunn 30/35 356 (186 1.pri) 263 (133 1. pri) 
- Cognitiv neuro 15/20 254 (127 1.pri) 397 (229 1.pri) 
Profesjon høst 65 2441 (780 1.pri) 3287 (1050 1.pri) 
Profesjon vår 60 2097 (304 1.pri) 2418 (361 1.pri) 

 (Tall fra Samordna opptak) * Tall fra Tableau 
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e) Opplevelse av frafall og beskrivelse av tiltak 
 

På profesjonsprogrammet er frafallet på vårsemesteret 2018 spesielt stort. Dette skyldes 

delvis det nye programmet, men også sammenfall av mye sykdom og permisjoner. Frafallet 

på det første kullet på det nye programmet høsten 2018 er stabilt lavt. Vi opplever fortsatt en 

del frafall de første 3 årene på profesjon, vi forsøker her å fylle opp kullene via nye opptak 

hvor studenter har innpassingssaker som gjør at de kan plasseres på høyere kull. 

Masterretningen i Cognitive Neuroscience opplever et stort frafall. Dette skyldes møtet med 

metodeemnene (PSY4310 og PSY4320). Dette forsøker vi nå å gjøre noe med ved å endre 

opptakskravene til å bedre reflektere innholdet i programmet.  

På bachelorprogrammet opplever vi, på lik linje med andre bachelorprogram, et stort frafall. 

Frafallet foregår primært i løpet av eller rett etter det første året. Vi ser også at opp mot 40 av 

de 170 studentene som søker opptak aldri dukker opp. Det er usikkert hva det høye frafallet 

kommer av, men vi jobber nå med å styrke en kullfølelse som beskrevet tidligere. Våren 2018 

gjennomførte vi igjen avslutningsseremoni for de som fullfører en BA-grad. Tiltakene som 

ble jobbet frem i fjor av arbeidsgruppen som jobbet med kulltilhørighet har ikke vist noe 

effekt på frafallet. Men det er ikke lett å treffe studenter med bedre kullfølelse hvis de aldri 

møter opp. Her må andre tiltak til som økt overbooking, eller bedre oppfølging av de med 

JA-svar. 

5. Pågående forbedringstiltak. Evt. endringer i programplan 

og studieløp 
 

Implementeringen av programrevisjonene ble gjennomført etter planen i 2018. Det er derfor 

store pågående forbedringstiltak i studietilbudet på Psykologisk institutt. Noen av 

målsetningene for studierevisjonen er beskrevet under punkt 4 i programgjennomgangen i 

2016.  

 

Vi har i 2018 implementert et nytt seksårig profesjonsprogram, et nytt treårig 

bachelorprogram, en ny årsenhet, og et nytt toårig masterprogram med tre retninger.  

 

6. Status for enhetenes årsplantiltak relatert til 

studiekvalitet/utdanning 
 

 

Årsplanen for 2018 har fire punkter knyttet til utdanningssiden:  
 

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

profesjonsprogrammene.   

Status: Ferdigstilt. 

 

Mål 2: Etablere internklinikk i nye lokaler og med ny administrativ organisering 

• Planlegge og utføre ombygging av nye klinikklokaler  
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o Status: Ferdigstilt. 

• Etablere faglige og administrative roller og ansvarsområder for klinikkdrift   

o Status: Ferdigstilt. 

• Ansette klinikkleder, etablere øvrig administrativ driftsorganisasjon og vurdere 

faglige ressurser for den kliniske undervisningen  

o Status: Ferdigstilt. 

• Etablere kvalitetshåndbok og systemer for sikker klinikkdrift 

o Status: Ferdigstilt. 

 

Mål 3: Studentenes læringsmiljø 

• Sørge for at studentene har egnede lokaler både for lesing, seminarer, kollokvier, 

forelesninger, journalarbeid o.l. 

o Status: Forskningsveien 3B blir benyttet til lesesaler, kollokvierom og PC-

stue. Vi har også utvidet kapasiteten på Harald Schjelderups hus med 

skillevegger i kollokvierom og møblement i fellesarealer. Alt i samarbeid med 

fagutvalget.  

• Følge opp vedtak fra styremøtet 12. desember 2017: «Det settes ned en arbeidsgruppe 

som utreder mulige løsninger for sosiale arealer for studentene» 

o Status: Pågående. Mye er bestilt inn og samarbeidet med studentene 

oppleves som godt. Blant annet brukes Kafé Åse til studentpub noen kvelder i 

måneden.  

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

o Status: Vi ønsker at flere studenter benytter arealene i Forskningsveien 3B. 

Vi har forsøkt med mailer, infoskjermer, utvidede åpningstider mm. Dette 

fungerer i mer eller mindre grad, men skyldes trolig at det tar tid å 

implementere nye studentlokaler.  

 

Mål 4: Øke innslaget av tematisk og/eller pedagogisk nyskapende undervisning 

 

• Pilot for tverrfaglig undervisning i førstelinjen videreføres 

o Status: Sampraks gikk uten psykologistudenter våren 2018 grunnet 

timeplanskollisjoner, men deltok igjen fra høsten 2018. Dette er populært 

blant studentene å delta på.  

• Undervisningen skal ta i bruk moderne teknologi 

o Status: PSI har søkt om, og fått, midler til å utvikle nye undervisnings- og 

vurderingsformer. Undervisere på førsteårsemner har fulgt kurs utviklet av 

Uniped.  

• Delta i pilotering av den digitale læringsplattformen Canvas 

o Status: Fullført våren 2018 med suksess. Canvas ble tatt i bruk på alle emner 

fra og med høsten 2018.  

• Stimulere til at nye og digitale læringsformer tas i bruk i implementeringen av de nye 

studieprogrammene 

o Status: Vi har oppfordret undervisere på emnene på de første semestrene til 

å gå på kurs av Uniped, og ta i bruk digitale verktøy der dette kan være tjenlig. 

Planen var å lansere hele pensumet digitalt gjennom tjenesten Lix, men dette 

ble opphevet etter at Lix trakk seg ut av avtalen.  
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• Etablere avtalestruktur for gjennomføring av praksiselementer på 

profesjonsprogrammet  

o Status: Avtaler er ennå under arbeid. Det jobbes med å inngå individuelle 

avtaler mellom helseforetakene og PSI.  

• Videreutvikle innhold og sammenheng mellom nye emner i reviderte 

studieprogrammer 

o Status: Dette ble i stor grad gjort gjennom emneutvikling høsten 2017, men 

er i fokus fortløpende helt til alle program er ferdig implementert.  

 

 


