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Ekstern fordypningspraksis har som hensikt å gi studenten erfaring som praktiserende psykolog under 
systematisk veiledning, refleksjon og oppfølging. 
 
I praksisperioden skal studenten få muligheten til å utvikle sin evne til å analysere psykologiske problemer og 
problemstillinger, og få økt kompetanse og erfaring knyttet til behandling, konsultasjon, kartlegging, 
rådgivning og vurdering av diagnostiske, behandlingsmessige og fagetiske spørsmål. 
 
I praksisen vil du bli veiledet av en psykolog som er ansatt ved praksisinstitusjonen, og du kan velge 
fordypningsområde innen skole- og opplæringspsykologi, samfunnspsykologi, klinisk psykologi og klinisk 
nevropsykologi. 
 
Praksisperioden har en varighet på 19 uker med praksis 5 dager i uken, og utgjør 30 studiepoeng. 
 
Emneinformasjon: https://www.uib.no/emne/PROPSY316  
 
 
 
Veileder 
Den personen ved den eksterne praksisinstitusjonen/praksisstedet som har ansvaret for å gi studenten faglig 
veiledning. Veileder har også andre oppgaver, som er beskrevet under. 
 
Psykologfaglig ansvarlig/emneansvarlig 
Personen ved Institutt for klinisk psykologi som har et særskilt ansvar for oppfølgingen av studenter i 
praksis. 
 
Administrativ koordinator 
Personen ved Institutt for klinisk psykologi som har administrative oppgaver i forbindelse med ekstern 
praksis.  

 
Det skal hvert semester foreligge en ajourført liste over aktuelle praksisplasser. 
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GODKJENNING AV PRAKSISPLASS OG VEILEDER 
 
De respektive fagmiljøene, ved psykologfaglig ansvarlig tilrår hvilke praksisinstitusjoner som bør godkjennes. 
Kriteriene for godkjenning går fram av studieplanen for psykologstudiet. Institutt for klinisk psykologi (IKP) 
ved psykologfaglig ansvarlig/emneansvarlig, har ansvar for den formelle godkjenningen, i form av kontrakt 
med det enkelte praksissted eller fastlagte avtaler. IKP, ved koordinator har også det videre administrative 
ansvaret. Rammeavtaler for praksisplasser ved aktuelle institusjonene forankres på fakultetsnivå. 
 
Antall praksisplasser og hvem som skal gi veiledning blir avtalt hvert semester. 
 
Psykologfaglig ansvarlig/emneansvarlig vurderer hvorvidt en praksisinstitusjon og/eller veileder kan 
godkjennes. Veileder skal være psykologspesialist. 
 
KRAV TIL STUDENT OG PRAKSISSTED UNDER PRAKSISEN 
 
Dersom student pga. sykdom, omsorgsoppgaver eller andre tvingende grunner må avbryte praksisen, eller ha 
lengre avbrudd, gis det melding til koordinator, som har ansvar for å legge til rette for fullføring på et senere 
tidspunkt.  
 
Fravær utover 10 dager må kompenseres med forlenget praksis. 
 
Dersom veileder mener student vil kunne få vansker med å få praksis godkjent, skal dette snarest tas opp 
med studenten. Veileder må videre vurdere behovet for å ta saken opp med psykologfaglig 
ansvarlig/emneansvarlig og administrativ koordinator. 
 
Finner veileder å måtte stoppe praksisen, skal dette umiddelbart meldes til både administrativ koordinator 
og psykologfaglig ansvarlig/emneansvarlig.  
 
Praksisen kan stoppes dersom: 
 

 Studenten har gjort seg skyldig i overtredelser av Lov om universiteter og høgskoleler, §4-6, §4 -8, pkt 
2, §4-9 pkt 3 eller 4, brudd på skikkethet etter Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 
hjemlet i § 4-10 pkt 6. Den videre saksbehandlingen følger bestemmelsene i universitets- og 
høgskoleloven. 

 
 Studentens arbeid lider av så store mangler at veilederen ikke lenger kan ta ansvaret for det. Dette 

omfatter både overtredelser av helsepersonellovens bestemmelser (jf. særlig forsvarlighetskravet i § 
4), og andre overtredelser som i henhold til sentrale etiske prinsipper, inngåtte kontrakter eller 
annet grunnlag som regulerer virksomheten. 

 
Avsnittet over gjør ingen innskrenking i veileders eller andres rett og plikt til å gi melding til Statens 
helsetilsyn om overtredelser av helsepersonelloven. 
 
En student som finner praksis eller veiledning mangelfull, kan ta saken opp med psykologfaglig 
ansvarlig/emneansvarlig eller administrativ koordinator. Disse har ansvar for å gi studenten råd, og vurderer 
om det er grunn til å ta saken opp med veileder eller med institusjonsledelse.  

 
GODKJENNING AV GJENNOMFØRT PRAKSIS 
 
Praksisen skal evalueres, både av student og veileder. Ved avslutning av praksisperioden fyller student og 
veileder ut fastsatte praksisevalueringsskjema.  
 
Evalueringen gir en anbefaling om godkjenning eller underkjenning av denne praksisen. På bakgrunn av 
anbefalingen og forholdene ellers, avgjøres det om praksisen skal anses bestått eller ikke bestått.  
 
Dersom veileder anbefaler å underkjenne praksisen, skal veileder sammen med psykologfaglig 
ansvarlig/emneansvarlig og instituttleder ta endelig stilling til om praksisen er bestått eller ikke bestått. 
Vurdering og saksbehandling følger eksamensreglementet så langt det passer. 
 
 


