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STRATEGI 2016–2022
(vedtatt i Fakultetsstyret 15. juni 2016)

Det psykologiske fakultet har en bred tematisk profil basert på ulike fag og 
profesjonsutdanninger. Dette gir muligheter for samarbeid og innovasjon på 
tvers av fagmiljøene. Fakultetets forskning bygger på idealet om høy etisk 
standard og fremragende kvalitet i møtet med nasjonale og globale sam-
funnsutfordringer. Studentene skal tilbys forskningsbasert, internasjonalt 
orientert og samfunnsrelevant utdanning. Fakultetet skal være en aktiv del-
taker i samfunnsdebatten gjennom formidling av kunnskap og kompetanse. 

Fakultetets sentrale forskningsområder er basal- og anvendt forskning 
innenfor psykologi, folkehelse, barnevern, logopedi, pedagogikk og utdan-
ningsvitenskap, samt global- og utviklingsrelatert forskning. 

Fakultetet forvalter og utvikler studieprogram av stor betydning for helse, 
utdanning, samfunn og arbeidsliv. Studieprogrammene skal være blant de 
mest søkte studieprogram ved UiB og ha høy gjennomføringsgrad. Fakulte-
tets uteksaminerte kandidater skal ha ervervet solid kunnskap, ferdigheter 
og kompetanse som basis for å fylle sin rolle i samfunnet.  
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FORSKNING 

• rekruttere flere internasjonale toppforskere 
gjennom attraktive rekrutteringskanaler, som 
Bergen Forskningsstiftelse (BFS) og interne 
strategiske midler

• øke andelen utenlandsopphold for 
postdokstipendiater og fast vitenskapelige 
ansatte for å øke internasjonalt samarbeid

• legge til rette for erfarings utveksling fra 
søknads aktivitet og at alle vitenskapelig 
ansatte deltar aktivt for å øke ekstern prosjekt
finansiering

• bruke fagevalueringer strategisk for å videre
utvikle gode forsknings grupper og legge til 
rette for utvikling av yngre forskningsledere

• bidra til innovasjon i samfunns og næringsliv 
og gode innovasjonsprosesser i aktuelle 
forskningsmiljø 

• øke administrativ kompetanse inn mot 
innovasjon og nyskapning og benytte BTO 
aktivt i aktuelle fagmiljøer for innovasjon

FAKULTETETS TILTAK ER Å:

Fakultetets målsetting er å være i den internasjonale forskningsfronten på sentrale 
fagområder og samtidig være nasjonalt ledende på sentrale tema. Fakultetet skal bi-
dra til dette gjennom aktiv rekruttering og utvikling av forskertalenter, samt ved å gi 
fremragende forskningsmiljøer gode vekstvilkår. Det vil legges til rette for utvikling 
og etablering av lovende forskningsmiljø, forskningsgrupper og forskningstema. En 
vesentlig del av fakultetets forskning skal basere seg på ekstern finansiering. Omfan-
get av internasjonale finansieringskilder skal øke, særlig EU-finansiering gjennom 
«Horizon 2020». Det er en målsetting å øke eksterne inntekter (BOA) fra dagens 15 % 
til 20 % av totalbudsjettet innen utgangen av perioden. Fakultetet skal følge opp 
sentrale prioriteringer i UiB sin strategiplan og aktivt delta i tverrfaglig samarbeid 
for å bidra til å besvare komplekse samfunnsspørsmål med relevans for helse, utdan-
ning, samfunn og arbeidsliv. 
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• prioritere langsiktig forskningssamarbeid med 
helseforetakene, blant annet gjennom dobbel
kompetansestillinger

• utrede muligheter for dobbelkompetansepro
sjekt rettet mot førstelinjetjeneste i kommunene  

FAKULTETETS TILTAK ER Å:

• integrere oppgaver på bachelor og masternivå 
i eksisterende forskningsgruppeprosjekter

• tydeliggjøre muligheten for et akademisk kar
riereløp fra bachelor og masterutdanning via 
studentstipend, forskerlinje, doktorgradsutdan
ning og postdoktorstipend

• delta aktivt i UiBs satsning på innstegsstillinger 
(tenure track) 

• gjøre ph.d.kandidater konkurransedyktige på 
arbeidsmarkedet ved f.eks. å gi mulighet for 

karriereveiledning, pedagogisk opplæring og 
undervisningserfaring i forskerutdanningen

• sikre at ph.d.kandidatene får tilbud om opplæ
ring og erfaring i søknadsskriving 

• integrere ph.d. og postdoktorstillinger i 
forsknings  søknader til f.eks. NFR og EU

• optimalisere organisering av forskerutdanning 
og forskerskoler

FAKULTETETS TILTAK ER Å:

• tilrettelegge for laboratoriebasert forskning og 
god infrastruktur

• vedlikeholde og videreutvikle modell for god 
forskningsadministrativ støtte inkludert store 
surveyundersøkelser, datasamlinger og labo
ratorieforskning

FAKULTETETS TILTAK ER Å:

Fakultetet skal vedlikeholde og fornye infrastruktur, teknisk kompetanse og avansert vitenskapelig ut-
styr. Det er flere forskningsmiljøer som baserer sin forskning på avansert teknologi og teknisk kompe-
tanse. Videre er flere fagmiljø ved fakultetet avhengig av god teknisk-administrativ støtte til register- 
og surveydata for å opprettholde og utvide sin forskningsaktivitet. 

Fakultetet skal fortsette arbeidet med å rekruttere studenter tidlig til forskning og gjøre dem kon-
kurransedyktige i forhold til framtidig forskerkarriere. Forskerutdanningen skal ha høy faglig kvalitet, 
og minst 80 % av stipendiatene skal gjennomføre innen normert tid. Fakultetet ønsker å videreføre 
ordningen med grunnleggende, felles forskeropplæring og fagrelevante forskerskolekurs for alle 
ph.d.-kandidater. Hensiktsmessig organisering av forskerskoler skal vurderes fortløpende. For å sikre 
optimal bruk av stipendiatenes undervisningsressurs vil det legges vekt på å utvikle gode prosesser for 
tildeling og oppfølging av ph.d.-kandidatenes undervisning. En skal prioritere en aktiv karriereveiled-
ning og oppfølging av ph.d.-kandidater gjennom utdanningsperioden. Fakultetets ph.d.-kandidater er 
verdifulle, fremtidige nettverks- og samarbeidspartnere på viktige samfunnsarenaer, både innenfor og 
utenfor akademia. 

Fakultetet har ansvar for det nasjonale rekrutteringsprogrammet for stillinger med dobbelkompetan-
se i psykologi (avlagt doktorgrad og spesialistkompetanse) som skal bedre tilgangen på kompetente 
søkere til stillinger der det er behov for eller kreves dobbelkompetanse. Fakultetet skal arbeide for at 
dobbelkompetanseutdanningen i psykologi forankres og videreføres i en regional modell i samarbeid 
med helseforetakene. Det skal også arbeides videre med tilsvarende mulig modell for kommunehelse-
tjeneste og spesialisering i samfunnspsykologi.
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UTDANNING 

• gi forskningsbasert undervisning og 
integrere aktuell forskning ved fakultetet i 
undervisningen

• implementere «Studieplanendringer for økt 
studiekvalitet og en styrking av instituttenes 
fagmiljøer» (Studiekvalitetsprosjektet) og 
ha løpende oppfølging av prosjektet i 
strategiperioden

• ha årlig opptak til alle fakultetets årsstudier, 
bachelor og masterprogram

• tilby studieløp fra bachelor, master og 
profesjonsstudier til ph.d.nivå innen alle 
fakultetets fagområder

• synliggjøre yrkesmuligheter for alle 
studieprogram gjennom markedsføring og 
karriereveiledning for å øke rekruttering og 
forebygge frafall

• prøve ut og evaluere mulige modeller for 
mentorprogram

• utrede og vurdere mulig praksis og 
hospiteringsordninger for flere gradsgivende 
studieprogram der dette er relevant

• utvikle en attraktiv instituttforankret etter og 
videreutdanningsportefølje

FAKULTETETS TILTAK ER Å:

Fakultetet skal ha sterke fagmiljøer som tilbyr attraktive forskningsbaserte studier 
med høy kvalitet og samfunnsrelevans, blant annet gjennom å utvikle og rekruttere 
kompetente vitenskapelige ansatte som er aktive forskere. Forberedelse til og sam-
arbeid med arbeidslivet skal vektlegges for å styrke rekruttering og fullføring av stu-
dieprogrammene. Fakultetet skal ha et inkluderende og attraktivt læringsmiljø. Alle 
studieprogram skal ha minimum to førsteprioritetssøkere per studieplass. Gjennom-
strømningen på lavere grad skal i perioden økes til minst 75 %. Fakultetets målset-
ting er å bidra til livslang læring, og en skal i løpet av perioden ha utviklet flere attrak-
tive etter- og videreutdanningstilbud.
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• vurdere fortløpende behov for studentarbeids
plasser og fagligsosiale studentlokaler

• bidra til at studentene opplever tilhørighet og 
identifiserer seg med fakultetets grunnleggen
de mål og verdier

• stimulere til et aktivt og velfungerende læ
ringsmiljø og studentdemokrati gjennom ram
mebevilgninger til studentutvalget og faste 
møteplasser på institutt og fakultetsnivå

FAKULTETETS TILTAK ER Å:

• videreutvikle nye former for undervisnings og 
veiledningsplanlegging, både for å sikre un
dervisningskvalitet, sammenhengende tid til 
forskning og forutsigbarhet

• stimulere til bruk av digitale undervisningsfor
mer i alle studieprogram

FAKULTETETS TILTAK ER Å:

• ta i bruk deltakende evaluering som en modell 
for evaluering av undervisningen i alle studie
program

• øke samarbeid på tvers av programmer og in
stitutter, særlig med hensyn til undervisning i 
metode, etikk, vitenskapsteori og informasjons
kompetanse (Universitetsbiblioteket)

FAKULTETETS TILTAK ER Å:

Der det er ønskelig og mulig vil undervisningen organiseres slik at den enkelte faglærer i perioder kan 
få mer sammenhengende tid til forskning. Fakultetet vil vektlegge faglig oppdatering og kompetanse-
heving som stimulerer de ansatte til å ta i bruk varierte undervisnings- og vurderingsformer, herunder 
digitale undervisnings- og vurderingsformer. 

Et godt læringsmiljø fordrer et godt arbeidsmiljø for studentene. Fakultetet vil legge til rette for at 
studentene blir hørt, integrert og respektert som viktige aktører innen fakultetets virksomhet. Det skal 
legges til rette for systematisk dialog med studentrepresentanter og stimuleres til et aktivt studentde-
mokrati. Studiene skal gi rom for både egenaktivitet og muligheter for læring i sosiale samhandlingssi-
tuasjoner. Fakultetet prioriterer gode studentarbeidsplasser for å styrke læringsmiljøet og skape større 
faglig tilhørighet.

Fakultetets studieprogram skal jevnlig evalueres, utvikles og fornyes. For å ivareta dette legger fakul-
tetet vekt på undervisningsledelse, utvikling av gode rutiner for planlegging, gjennomføring og evalu-
ering. Vurdering av skikkethet i profesjonsutdanningene er en viktig del av fakultetets samfunnsopp-
drag.  Fakultetet skal bruke deltakende evaluering av undervisning og annen utdanningsaktivitet for 
å heve studiekvaliteten. Det etablerte samarbeidet med Universitetsbiblioteket skal videreføres ved å 
integrere kurs innen informasjonssøk, kildekritikk, fusk og andre etiske aspekter ved akademisk skri-
ving på alle studieprogram. 
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INTERNASJONALISERING

• bidra til at instituttene deltar i internasjonale 
forsknings og undervisningsnettverk 

• stimulere flere av våre forskningsmiljø til å 
fremstå som attraktive samarbeidspartnere for 
utenlandske læresteder

• sikre balanse mellom og øke antall inn og 
utreisende studenter gjennom bruk av eksis
terende utvekslingsordninger, f.eks. Erasmus

• øke tilbudet av engelskspråklige emner på alle 
instituttenes studieprogram

• være fleksibel i forhold til returnerende studen
ter ved innpassing av delstudier fra utlandet og 
planlegge for tilrettelagt undervisning

• ha etablert minst en instituttforankret samar
beidsavtale med et utenlandsk universitet per 
studieprogram der det er tilrettelagt studietil
bud for utveksling

• stimulere studentorganene til å etablere fagli
ge og sosiale møtepunkter mellom innreisen
de og residerende studenter på fakultetet

FAKULTETETS TILTAK ER Å:

Et av fakultetets mål er å være i den internasjonale forskningsfronten og at studen-
tene får en internasjonalt orientert utdanning. For å oppnå dette er langvarige og 
forpliktende internasjonale samarbeidsrelasjoner en viktig del. Økt internasjonalt 
samarbeid er viktig ut fra et samfunnsansvar om å bidra til utvikling av internasjonal 
forskning og utdanning, og for å utvikle vår egen virksomhet gjennom samarbeid 
med andre institusjoner. Fakultetet legger derfor til rette for forskningsopphold i ut-
landet, internasjonale gjesteforskere, samarbeidsavtaler og studentutveksling. 

Et viktig ledd i dette arbeidet er å etablere samarbeidsavtaler for student- og for-
skerutveksling. For å øke antall innreisende studenter vil det bli prioritert å tilby en-
gelskspråklige emner på samtlige studieprogram. Fakultetet vil også arbeide for at 
innreisende studenter blir en naturlig del av studentfellesskapet og relevante fag-
miljø lokalt. 
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FORMIDLING OG  
SAMFUNNSKONTAKT

• formidle forskningsresultater med relevans for 
helse, utdanning, samfunn og arbeidsliv. 

• synliggjøre fakultetets forskning, innovasjon og 
utdanning på nettsider og i medier

• ha faste kontaktpunkter mot samfunn og 
næringsliv, som alumnus arrangementer og 
karriere dager

• bruke Open Access som foretrukket publise
ringsform for å gjøre fakultetets forskning mak
simalt tilgjengelig 

• styrke tilbudet om formidlingsopplæring 
i forskerutdanningen gjennom kurs i regi 
av blant andre Universitetspedagogikk og 
Kommunikasjons avdelingen

• gi studenter på høyere grad opplæring i for
midling gjennom å tilby en årlig samling på 
tvers av fagområder

FAKULTETETS TILTAK ER Å:

Fakultets mål er å ha forskere og fagmiljø som aktivt formidler forskningsbasert 
kunnskap, deltar i samfunnsdebatt og øker forståelsen for betydningen av en fri 
og uavhengig forskning. En skal være synlig gjennom publisering og profilering av 
forskning av høy kvalitet gjennom faglige publiseringskanaler, egne websider, me-
dia og andre samfunnsrelevante kanaler. Fakultetets forskning er relevant for flere av 
samfunnets store og viktige sektorer innenfor helse, utdanning og arbeidsliv. 

Fakultetet vil bidra til at studentene, ph.d.-kandidatene og de ansatte utvikler kom-
petanse til aktivt å formidle og bruke sin kunnskap i samfunnet. 
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ORGANISASJON  
OG ARBEIDSMILJØ

Alle studenter og ansatte ved Det psykologiske fakultet skal oppleve at de er viktige 
bidragsytere i arbeidet med å nå felles mål. Dette skal skje gjennom involvering og 
medvirkning. Det skal legges til rette for forutsigbare og åpne beslutningsprosesser 
med høy grad av transparens på fakultets- og instituttnivå. Det skal etableres ufor-
melle møteplasser som studentlunsjer og fagfrokoster på institutt og fakultetsmiljø 
for å sikre god dialog med studentutvalg og tillitsvalgte.

Fakultetet skal være en mangfoldig, åpen og inkluderende arbeidsplass som ivaretar 
hensynet til alle ansatte i ulike faser av livet. Arbeidsmiljøet skal være utviklende, en-
gasjerende og rettferdig for å gjøre fakultetet til et attraktivt arbeidssted. Fakultetet 
vil legge til rette for trygge arbeidsplasser med gode karrieremuligheter der det ar-
beides systematisk med kompetanseutvikling, språkopplæring og karriereutviklings-
planer. Alle ansatte skal få tilbud om årlig medarbeidersamtale med fokus på både 
arbeidsmiljø, trivsel og karriereutvikling. 

Fakultetet skal tilrettelegge for og utvikle en hensiktsmessig organisasjonsstruktur. 
Arbeidsoppgaver skal ses i sammenheng, og kompetanse skal utnyttes bedre på 
tvers av enheter og nivåer. For å bidra til å skape helhet i organisasjonens virksomhet 
vil det bli lagt vekt på å styrke samhandlingen mellom universitets-, fakultets- og in-
stituttnivået. 

Fakultetet vil videre utvikle en sterk faglig og administrativ ledelse med høy kom-
petanse. Alle som sitter med lederansvar i form av personalansvar og/eller arbeids-
ledelse skal gis tilbud om opplæring i relevante lederroller.Det er viktig å videreføre 
arbeidet for en bedre kjønnsbalanse på alle nivåer i organisasjonen, og vektlegge et 
utvidet likestillingsbegrep med tiltak mot alle former for diskriminering. Fakultetet 
skal ha en inkluderende kultur ved mottak av alle nye ansatte.

• vurdere organisasjonsstruktur og navn på  
fakultet og institutter i løpet av perioden

• drive systematisk HMSarbeid på alle nivåer

• gi opplæring og lederutvikling for alle med  
lederansvar

• legge til rette for kompetanseutvikling for  
tekniskadministrativt personale

• gjennomføre medarbeidersamtaler for alle  
ansatte

• videreføre en aktiv seniorpolitikk

• rekruttere de beste kandidatene innenfor alle 
stillingsgrupper og bruke det utvidede likestil
lingsbegrepet ved tilsettinger

• videreføre uformelle møteplasser og dialogfora 
med studenter og tillitsvalgte

FAKULTETETS TILTAK ER Å:





uib.no/psyfa

Design: Kom
m

unikasjonsavdelingen, UiB   Foto: Eivind Senneset (forside), Thor Brødreshift (s. 7), Paul Erik Rosenbaum
 (s. 8/9, 13, 16, 17 og 23), Ingunn Voster (s. 16)


