
Velkommen til informasjonsmøte for studenter 
på profesjonsstudiet  i psykologi 



PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave 

PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave 1 fordypningsemne 

PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk 

  PSYC5304 – Utredning/tilstander og behandlinga av barn 

PSYC5303 - Pedagogisk-

psykologisk rådgivning 

 

PSYC5401 - Forpraksis barn/unge 

 

PSYC5301 - Psykologisk arbeid 

med familier og systemer 

PSYC4301 - Psykologisk behandling og behandlingsforskning 

PSYC4401 - Psykologisk arbeid i 

førstelinje  

 

PSYC4302 - Psykologisk 

behandling av voksne 

 

PSYC4305 - Klinisk 

nevropsykologi  

 

PSYC4300 - Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne 

PSYC4500  

Personlighetspsykologi 

 

PSYC4400 - Forpraksis voksne 

Relasjonskompetanse 

PSYC3203 – Anvendt sosialpsykologi 
PSYC3204 - Perspektiver på 

psykologien 

PSYC3401 - Gruppeledelse og 

gruppedynamikk 

PSYC3103 - Kvantitativ metode B 

 

PSYC3102 - Prosjekt 

sosialpsykologi 

PSYC3200 - Utviklingspsykologi 
PSYC3201 – Kommunikasjon og 

læring 

PSYC3400 - Test, observasjon av 

barn 

PSYC3100 – Kvalitativ metode 

 

PSYC2207 - Kognitiv nevrovitenskap 2 PSYC2205 - Psykopatologi 
PSYC2103 - Prosjekt kognitiv og 

nevropsykologi 

PSYC2206 - Kognitiv nevrovitenskap 1 PSYC2402 - Psykologisk testkurs PSYC2104 –  Kvantitativ metode A 

PSYC1204 –Sosial – og personlighetspsykologi 
PSYC1202 – Etikk og 

psykologrolle 

PSYC1203 - Psykologi og 

vitenskap 
PSYC1100 – Innføring i metode 

EXPHIL03 – Examen philosophicum PSYC1200 –Generell psykologi med psykologiens historie 

10 studiepoeng 10 Studiepoeng 10 Studiepoeng 

OPPBYGGINGEN AV STUDIELØPET 



ADMINISTRASJONSHENVENDELSER  

• Henvendelser vedrørende permisjoner, problemer i studiet, godkjenning av ekstern 
utdanning, tilrettelegging o.l.  Studiekonsulent: Torunn Tanggaard Amundsen 
t.t.amundsen@psykologi.uio.no  

• Fra februar: Aurora Berg aurora.berg@psykologi.uio.no 
 
  
• Henvendelser vedrørende hjemmeeksamen, semesteroppgaver o.l.  

Eksamenskonsulenten (Jostein Peter Eikrem Koløen j.p.e.koloen@psykologi.uio.no 
 

– Skoleeksamen og tilrettelegging på skoleeksamen: SV-infosenter  
 

• Utveksling  Internasjonal koordinator: Gunnar Andre Malmin 
http://www.uio.no/studier/program/psykologi-profesjon/utlandet/ 

  
• Generelle spm  Psykologisk institutt 

o Telefon: +47 22 84 50 00 
o E-post:ekspedisjon@psykologi.uio.no 
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GODE  
STUDIEVANER 

• Du går ikke på skolen lenger – du må selv ta ansvar for at du lærer 

det du skal. Din læring = ditt ansvar 

• Les noe hver dag 

• Lag kollokviegrupper i tillegg til seminargrupper 

• Sett deg overkommelige mål 

• Kom tidlig på lesesalen - utrolig hva man får gjort som student hvis 

man benytter seg av morgenen også!  

 
 



Viktigte datoer hvert semester: 

1. september og 1. februar 

 



FRISTER 1. FEBRUAR 
Frist for semesterregistrering: 

• betale semesteravgift 

• lagre utdanningsplanen 

• eksamens- og undervisningsmelding 

 

Frist for tilrettelegging: 

• søke om tilrettelegging på eksamen  

for høstsemesteret 

• Tilrettelegging i studiehverdagen 

 

Frist for å søke om: 

• Permisjon 

• Utsatt studiestart 

• Redusert studieprogresjon 

StudentWeb  

SV-info 

Psykologisk institutt  



Hvordan skal det 
gå på eksamen 

nå? 

Generell tilrettelegging 
 

Vs. 
 

Akutt tilrettelegging 



Outlook 
Student e-post 
 

www.sv.uio.no 

http://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/fronter/index.html
https://mail.uio.no/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https://mail.uio.no/owa
http://www.sv.uio.no/
http://www.sio.no/
https://minestudier.uio.no/nb/index.html


 

1. Registrere deg som 

student 

2. Melde deg til 

undervisning og eksamen 

3. Lagre plan 

4. Betale semesteravgift 
 

For å studere på UiO 
må du  

registrere deg i 
StudentWeb  
hvert semester! 

http://www.uio.no/studier/admin/studentweb/


STUDENT-E-POST 

• Informasjon til programstudenter fra institutt og fakultet 
sendes deg via student-e-post.  

• Brukes også i Fronter ved beskjeder fra undervisere. 

• Som student plikter du å sjekke din student-e-post - vesentlig 
informasjon kan bli sendt ut denne veien.  

• Gå inn på webmail.uio.no for å logge deg inn (vanlig 
brukernavn og passord).  

• Du kan evt. bestille videresending til din vanlige e-post.  

 

Outlook 
Student e-post 



INFORMASJON OM BRUK AV  

• Kullrom på profesjonsstudiet – 
samme rom gjennom seks år 

• Her finner du blant annet: 
- Filer fra forelesningene 

- oppgaver fra seminarene 

- noen eksamensoppgaver 

- nyttige dokumenter 

• Logg inn med brukernavn og passord 

 

 

 

 

https://fronter.uio.no/
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https://minestudier.uio.no/nb/index.html


Outlook 
Student e-post 
 

www.sv.uio.no 
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EMNER SEMESTERET VÅR 2017 

Emner dette semesteret:  

• EXPHIL03 - Examen philosophicum  

Oppstart tirsdag 17. januar!! 

• PSYC1200 - Innføring i generell psykologi  

Oppstart tirsdag 24. januar 
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NYTTIGE SIDER GJENNOM STUDIELØPET 

 Programinformasjon på nettet: 

http://www.uio.no/studier/program/psyk-prof/  

 

PSI er på facebook:  

https://www.facebook.com/psiuio 

 

Brukernavn og passord: 

http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/ikke-
passord.html 
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POLITIATTESTER OG SKIKKETHETSVURDERING 

• Lever politiattest  
- Vi er klar over noe treg saksbehandling på diverse politistasjoner, men 

så fort som mulig. 

 

• I henhold til retningslinjer blir studenters skikkethet 
vurdert fortløpende gjennom studiet. Retningslinjer 
finner du på programsiden. 



STUDIEKORT 
Hva trenger du/må du ha gjort for å få studiekort? 
• Norsk fødselsnummer 
• Betalt semesteravgift til SiO ved UiO for  

våren 2017  
• Lagret utdanningsplan / semesterregistrert deg i  

StudentWeb for våren 2017 
 
Hvor får du studiekort? 
• SiO-senteret: Kristian Ottosens hus, Blindern campus 

 
Hva må du ha med til SiO-senteret:   
• Gyldig legitimasjon; pass, norsk bankkort eller norsk førerkort 
• Semesterkort for våren 2017 (blir tilsendt i posten etter at du har bekreftet 

utdanningsplan/semesterregistrert deg)   

 



Studiekvalitet ved PSI 
  

Kvalitetssystem og evalueringsresultater ved UiO: 

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

 

• Du som student er deltaker  

i dette 

• Periodiske emneevalueringer 

• Dere vil få en mail med  

spørreskjema 

 

 

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


SI FRA OM LÆRINGSMILJØET! 

Grønn: Når du er fornøyd 
 
Gul: Når noe må forbedres 
 
Rød: Når det er alvor 
 
Si fra her: uio.no/studier/kontakt/si-fra/ 
 

 

 



 
PSYKOLOGISK FAGDAG 

Når  onsdag 18. januar Hvor  Aud. 4  

 

Program 

• 10.15-11.00 Siri Gullestad: «Psykoanalysen før og nå» 

• 11.00-12:00 Lunsj: – instituttet spanderer wraps og drikke 

• 12.00-12.30 Trine Waaktaar «Utviklingspsykopatologi» 

• 12.45-13.30 Krister Fjermestad: ««Å være barne- og ungdomspsykolog» 
 

VEL MØTT!  



Vi håper du vil trives som student hos oss! 


