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Om undervisning og utdanningsløpene ved PSI og UiO 

Det er pr i dag fem studieprogrammer ved PSI. Vi ser det som helt sentralt at instituttet 

sørger for at kandidatene fra alle våre programmer får en kompetanseprofil som sikrer 

dem de nødvendige kvalifikasjoner og forutsetninger for å kunne bidra både produktivt og 

innovativt i en jobbhverdag som er i stadig utvikling. Vi ønsker å heve undervisningens 

status ved instituttet ved å gjøre det attraktivt for de vitenskapelige ansatte å gi høy 

prioritet til undervisningen og til å bidra til videreutvikling av våre studieprogrammer. Vi 

mener at den samfunnsmessige betydning av fremragende undervisning er svært stor. 

Kontinuerlig utvikling og heving av undervisningskvaliteten vil dermed være en sentral 

prioritering for instituttet under vår ledelse. Vi ønsker derfor også å legge til rette for at 

relevante miljøer ved PSI støttes i prosessen med å søke om og tilegne seg status som 

senter for fremragende undervisning i vår lederperiode.   

Vi ønsker å fremme økt integrasjon og samarbeid mellom administrativt og 

vitenskapelig ansatte med ansvar for undervisning på samme semester ved et gitt 

studieprogram, samt mellom de ansvarlige på tvers av ulike semestre. På denne måten vil 

vi kunne øke kontinuiteten i undervisningen som gis og sikre et mer helhetlig 

utdanningsløp for våre kandidater. Vi vil prioritere arbeidet med å trekke lærdom fra 

studentenes tilbakemeldinger på studiekvaliteten og benytte slik feedback til løpende 

kvalitetsutvikling. Her har de administrativt ansatte ved PSI en særskilt innsikt i sider ved 

undervisningen, som vi ønsker å benytte mer aktivt i kvalitetsarbeidet.  

Vi vil videre prioritere arbeidet med å utvikle, tilby og ta i bruk digitale løsninger som 

vil kunne effektivisere og utvikle undervisningen ved instituttet. Vi mener at potensialet 

for å kunne gjøre undervisningsporteføljen ved instituttet mer studentaktiv og mer 

forsknings- og praksisnær er betydelig og vil arbeide for dette, samt sikre at pensum 

reflekterer samfunnsutviklingen der det skjer endringer Vi ønsker å arbeide for å realisere 

kvalitetsreformens forventninger om oppfølging og tilbakemelding til den enkelte student. 

Vi vil i vår undervisningsplattform søke å ta tydelig og helhetlig ansvar, slik at den 

enkelte student kan vokse og lykkes personlig, faglig og profesjonelt.  

 

Om forskning ved PSI 

Vi ønsker å arbeide for å kombinere en satsing på utvalgte toppmiljøer gjennom å 

sikre videre utvikling og fornyelse i allerede sterke fagmiljøer ved instituttet, samtidig 

som vi vil stimulere til en bred underskog av aktive og nyskapende forskere som styres av 

egen faglig forståelse, inspirasjon og kreativitet.  
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Vi mener at det er naturlig at instituttet arbeider mot å etablere minst ett nytt senter for 

fremragende forskning i kommende år. Hvor de neste banebrytende ideene og det neste 

store forskningsgjennombruddet kommer kan ikke planlegges eller forskutteres, men må 

legges til rette for ved at det stimuleres mest mulig til kreativ og nysgjerrighetsdrevet 

forskning over et bredt spekter av metodiske, konseptuelle og tematiske tilnærminger og 

ved å stole på at de vitenskapelig ansatte vet hvor feltet beveger seg innenfor sine 

spesialområder. En hovedprioritering derfor være å sikre handlingsrommet til eksisterende 

sterke forskningsmiljøer og samtidig arbeide aktivt for å sikre faglig bredde i instituttets 

forskningsportefølje. En naturlig følge av dette vil være å arbeide for å fremme økt grad 

av samarbeid mellom PSIs forskere på tvers av disipliner og avdelinger.  

Vi ønsker å arbeide for å bygge en robust og raus kultur for anerkjennelse av og 

forståelse for bredden i forskningen ved instituttet. Vi vil prioritere faglig autonomi og 

frihet for våre forskere, samtidig som vi ønsker å fremme gjensidig åpenhet, nysgjerrighet, 

respekt og faglig utveksling mellom de ansatte. Vi er overbevist om at en slik kultur vil gi 

de beste resultater på både kort og lang sikt.   

Vi ønsker videre å prioritere arbeid med å forenkle og støtte opp om arbeidet med 

skriving av søknader om eksternfinansiering og vi ønsker således å utvikle et system som i 

størst mulig grad tilrettelegger for at forskerne kan fokusere på de faglige aspektene ved 

sine prosjekter i søknadsprosessen. Vi vil derfor arbeide for å styrke den administrative 

støtten knyttet til søknader om forskningsfinansiering, samt utvikle en grunnleggende 

kultur, og et operativt system, for erfaringsutveksling mellom forskere og 

forskningsadministrativt ansatte. Vi ønsker også å arbeide for at ansatte og ledelse ved 

Psykologisk Institutt i fremtiden skal kunne være betydningsfulle premissleverandører for 

forskningsfinansierende instanser gjennom rekruttering til programstyrer, utvalg, råd, osv. 

der rammer legges og midler fordeles, samt for evaluering av forskningssøknader og -

miljøer.   

 

Om organisering, funksjon og ledelse ved PSI  

 Vi mener at instituttets eksisterende organisasjonsmodell i hovedsak bør videreføres i 

kommende periode, men at den bør evalueres grundig og at mulige forbedringspotensial 

raskt bør identifiseres og hensiktsmessige justeringer foretas. Særlig er vi opptatt av å 

skape et klima for åpen, forståelsesfull og konstruktiv dialog og samhandling innad i og 

mellom instituttets ulike styrende organer. Vårt mål er at en kultur for konstruktiv 

kommunikasjon styrkes og befestes i alle organisasjonens ledd og på alle organisasjonens 

samhandlingsarenaer.   

Det vil være en særlig prioritet for oss å etablere en aktiv, robust og velfungerende 

ledergruppe med bred representasjon fra organisasjonen og dens avdelinger. Vi ønsker å 

skape rom for mer demokratisk medvirkning, og arbeide for at viktige beslutninger 

drøftes, justeres og utvikles gjennom dialog med studenter og ansatte, i avdelingene, i 

ledergruppen og i styret. På denne måten vil vi arbeide for at slike beslutninger forankres 

på best mulig måte i organisasjonen. Vi vil prioritere økt gjennomsiktighet og åpenhet i 

sentrale beslutningsprosesser.  
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Som representanter for ledelsen ved instituttet vil vi videre spesielt prioritere 

arbeidsmiljø og trivsel blant alle som studerer og arbeider ved instituttet. Vi er overbevist 

om at et institutt som prioriterer å fremme arbeidsglede, tilhørighet og engasjement blant 

sine ansatte og studenter vil være best rustet for å løse sitt oppdrag. Vi vil derfor arbeide 

for å etablere et system for å få løpende feedback om studenters og ansattes trivsel, slik at 

denne informasjonen kan benyttes effektivt i utviklingen av organisasjonen. 

Til sist ønsker vi å arbeide for at avdelingsspesifikke spørsmål og beslutninger i størst 

mulig grad skal kunne forvaltes av fagavdelingene selv og deres ledere. Vi anser det 

hensiktsmessig å delegere slik beslutningsmyndighet så langt det lar seg gjøre. På denne 

måten tror vi at fagmiljøenes kompetanse og forståelse for egne behov og utfordringer 

mest effektivt kan forvaltes til det beste for hele instituttet. 

 

Om samfunnsoppdraget 

PSIs samfunnsoppdrag er å etablere, foredle, forvalte og formidle psykologisk 

fagkunnskap både for kunnskapens egen del og til samfunnets beste. PSI kan være med på 

å løse vår tids store utfordringer både gjennom etableringen av nye og banebrytende 

innsikter, ved å utdanne høykompetente og relevante kandidater til yrkeslivet, ved å sørge 

for bred formidling av psykologiens kunnskapsbase til samfunnet og ved aktivt bidrag til 

innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.  

Vi vil prioritere å synligjøre, tydeliggjøre og fremme psykologiens samfunnsbidrag og 

støtter rektoratets arbeid for å utvikle et "impact"-begrep som kan legges til grunn for å 

kommunisere PSIs og UiOs samfunnseffekt bredt og aktivt.   

Psykologisk fagkunnskap er, slik vi ser det, allerede en markant kraft på en rekke 

samfunnsarenaer slik som i skoleverk, helsevesen, media-, nærings- og idrettsliv. Vi 

mener likevel at det er betydelig potensiale for at psykologisk kunnskap og kompetanse i 

enda større grad kan komme samfunnet til gode og bidra til å løse flere av de store 

utfordringene vi står overfor både nasjonalt og globalt. Instituttets viktigste virkning på 

samfunnet skapes, slik vi ser det, gjennom kandidatene vi utdanner. Derfor er arbeid med 

innretningen og kvaliteten på våre studieprogrammer og fokus på å legge til rette for det 

best mulige læringsmiljø en hovedprioritet for oss.  

 

Våre visjoner for PSI 

 Vi ønsker å se et institutt som fremfor alt preges av glede, engasjement og 

fellesskapsfølelse. Et institutt der vi forenes av konstruktivt samarbeid rundt sentrale 

målsetninger, arbeidsglede og arbeidslyst rundt psykologifaget generelt og dets utvikling 

gjennom forskning og undervisning spesielt.  

Vi ønsker å se et institutt der alle verdsettes både for hvem de er og for sine bidrag til å 

nå våre målsetninger. Et institutt der det formidles tydelig at alle uansett rolle er verdifulle 

deltakere og bidragsytere i arbeidet med å utvikle, etablere, foredle, forvalte og formidle 

psykologisk kunnskap, hvor demokratisk medvirkning preger beslutningsprosessene og 

hvor fellesskapsånd, respekt, hjelpsomhet og åpenhet preger samhandlingen vår. 
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Vi ønsker å se et institutt der studenter og ansattes trivsel står i høysetet, der hver og 

en kan realisere sitt potensiale innenfor bredden av instituttets oppgaver og oppdrag. Vi 

vil fremme et institutt der den faglige autonomi og frihet hegnes aktivt om, der den 

enkeltes kreativitet og ambisjoner oppmuntres og støttes innen et bredt spekter av fagets 

mulighetsområder. Vi vil arbeide for at vi alle i så stor grad som mulig skal glede oss til å 

gå til arbeidet eller studiene hver dag.  

   

 

 


