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Opptak til masterprogrammer i psykologi ved UiO for studenter med bachelor i kultur 

og kommunikasjon fra UiO 
Studenter med bachelor i Kultur og kommunikasjon, med fordypning i psykologi, kvalifiserer til opptak til 

følgende masterprogrammer i psykologi ved UiO: 

 Studieretning helse, utvikling og samfunn – se side 2 for mer informasjon om opptakskrav 

 Studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi – se side 3 for mer informasjon om opptakskrav 

NB! Frem til 2020 var studenter med en bachelorgrad i Kultur og kommunikasjon kvalifisert til opptak til 

masterprogrammet i psykologi med studieretning Cognitive Neuroscience. Som et resultat av endringer i 

opptakskrav, gjeldende fra 2021, er ikke studenter med bachelor i kultur og kommunikasjon lenger 

kvalifisert for opptak. 
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Opptak til masterprogrammet i psykologi, studieretning Helse, utvikling og samfunn 
For studenter med bachelor i Kultur og kommunikasjon er det gjort en avtale med masterprogrammet i 

psykologi om en gruppe av disiplinære psykologiemner som må avlegges for å kvalifisere til opptak. 

Emnekombinasjonen skissert under danner beregningsgrunnlag for opptaket til masterprogrammet. 

For studenter som begynte i 2017 eller senere 

Opptak vurderes på grunnlag av: 

 KULKOM1001 (20 sp) 

 PSY1010 (10 sp) 

 PSY1100 (10 sp) 

 PSY1200 (10 sp)* 

 PSY1300 (10 sp) 

 PSY2014/SVMET1010 (10 sp) - beste karakter   

 PSY2500 (10 sp) 

 PSY2503 (10 sp) 

 KULKOM3090 (10 sp)** 

Totalt 90 studiepoeng 

* Ikke obligatorisk emne i studieløp. Studenter som ønsker å ta emner innen utviklingspsykologi på 

masternivå må ha avlagt PSY1200. Emnet kan brukes som del av opptaksgrunnlaget i stedet for PSY1300. 

**Krav til bacheloroppgaven: Studenter som ønsker opptak til masterprogrammet i psykologi må anvende 

psykologisk teori i skrivingen av bacheloroppgaven. 

For studenter som begynte 2012 – 2016 

Opptak vurderes på grunnlag av: 

 PSY1000 (20 sp) 

 PSY1010 (10 sp) 

 PSY1101 (10 sp) 

 PSY2012 eller PSY 2014 (10 sp) 

 PSY2013 (10 sp) 

 PSY2500 (10 sp) 

 PSY2503 (10 sp) 

Totalt 80 studiepoeng  
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Opptak til masterprogrammet i psykologi, studieretning Arbeid- og 

organisasjonspsykologi 
For studenter med bachelor i Kultur og kommunikasjon er det gjort en avtale med masterprogrammet i 

psykologi om en gruppe av disiplinære psykologiemner som må avlegges for å kvalifisere til opptak. 

Emnekombinasjonen skissert under danner beregningsgrunnlag for opptaket til masterprogrammet. 

For studenter som begynte i 2017 eller senere 

Opptak vurderes på grunnlag av: 

 KULKOM1001 (20 sp) 

 PSY1010 (10 sp) 

 PSY1100 (10 sp) 

 PSY1300 (10 sp) 

 PSY2014/SVMET1010 (10 sp) - beste karakter 

 PSY2405/PSY2407* (10 sp) 

 PSY2500/PSY2503 (10 sp) - beste karakter 

 KULKOM3090** (10 sp) 

Totalt 90 studiepoeng 

*Ikke obligatorisk emne i studieløp. Må tas som fritt emne i tillegg til de obligatoriske emnene.  

** Krav til bacheloroppgaven: Studenter som ønsker opptak til masterprogrammet i psykologi må anvende 

psykologisk teori i skrivingen av bacheloroppgaven. 

For studenter som begynte 2012 – 2016 

Opptak vurderes på grunnlag av: 

 PSY1000 (20 sp) 

 PSY1010 (10 sp) 

 PSY1101 (10 sp) 

 PSY2012 eller PSY 2014 (10 sp) 

 PSY2013 (10 sp) 

 PSY2405/PSY2407* (10 sp) 

 PSY2500 (10 sp) 

Totalt 80 studiepoeng 

*Ikke obligatorisk emne i studieløp. Må tas som fritt emne i tillegg til de obligatoriske emnene.  

 

Vedtatt av programrådet på PSI  

Dato: 17. april 2020 

http://www.uio.no/studier/program/kulkom/oppbygging/psykologi.html

