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BENTE WOLD 

er professor ved HEMIL-senteret 
ved Det psykologiske fakultet. Hun 
er utdannet psykolog ved UiB i 
1985, og har vært ved fakultetet 
i mer enn 30 år. Hennes forsk-
ningsproduksjon teller mer enn 
150 vitenskapelige publikasjoner 
innenfor psykologi, folkehelse og  
helsefremmende arbeid, med 
særlig vekt på hvordan psykoso-
siale forhold innvirker på ungdoms 
helse og oppvekst. Bente har bred 
erfaring fra administrasjon og 
ledelse lokalt, nasjonalt og inter-
nasjonalt, blant annet som leder 
for HEMIL, prodekan for forskning 
ved Det psykologiske fakultet og 
koordinator for omfattende nasjo-
nale og internasjonale forsknings- 
prosjekter. Hun har solid erfaring 
i undervisning på alle nivå, med 
særlig vekt på psykologutdanning, 
masternivå og forskerutdanning, 
blant annet som ansvarlig for eta-
blering og ledelse av forskerskolen 
GHIG ved fakultetet.

GRO MJELDHEIM SANDAL 

er professor ved Institutt for sam-
funnspsykologi ved Det psykolo-
giske fakultet og leder for forsk-
ningsgruppen «Kulturelt mangfold 
i samfunn og arbeidsliv». Hun er 
utdannet psykolog ved UIB fra 
1991 og har vært ansatt ved ISP 
siden hun tok doktorgrad 1996. 
Som stipendiat var hun tilknyttet 
Institutt for biologisk og medi- 
sinsk psykologi. Gjennom hele 
forskningskarrieren har hun hatt en 
rik vitenskapelig produksjon,  
både innenfor arbeids- og orga- 
nisasjonspsykologi, stress og 
mestring og klinisk psykologi.  
Hun har hatt en sterk internasjonal 
forskningsprofil og har ledet store 
internasjonale forskningsprosjekt 
bl.a. gjennom sin tilknytning til 
de europeiske og amerikanske 
romfartsorganisasjonene ESA 
og NASA. Gro har hatt en rekke 
lokale, nasjonale og internasjonale 
verv, innbefattet fakultets- og  
universitetsstyret ved UIB. Hun har 
også bred undervisningserfaring 
på ulike nivå.  

PER-EINAR BINDER  

er professor ved Institutt for er 
professor ved Institutt for klinisk 
psykologi ved Det psykologiske 
fakultet. Han er utdannet psykolog 
ved UiB i 1995, ble spesialist i 
klinisk psykologi i 2002, og har 
vært ansatt fakultetet siden 2003. 
Hans forskningsproduksjon teller 
mer enn 100 vitenskapelige pub-
likasjoner og fagtekster innenfor 
klinisk psykologi, bedringspro-
sesser i og utenfor psykoterapi, 
mindfulness og eksistensielle  
perspektiv. Per-Einar har bred 
erfaring med formidling og 
sakprosa, og fagbøker. Per-Einar 
har vært instituttleder i to perioder, 
ledet fagrådet for psykolog- 
prgrammet, fungert som poli- 
klinikkleder og er leder for spesi-
alistutvalget for felleselementene 
i Norsk psykologforening. Han 
har solid erfaring i undervisning 
på alle nivå, med særlig vekt på 
psykologutdanning, men også  
i spesialistutdanning og etter- 
utdanning for psykologer og  
andre helseprofesjoner.

HELGE MOLDE  

er førsteamanuensis ved Insti- 
tutt for klinisk psykologi ved 
Det psykologiske fakultet. Han 
er utdannet psykolog ved UiB i 
1997, og ble spesialist i klinisk 
psykologi med fordypning innen 
rus- og avhengighet i 2004. Helge 
har vært fast ansatt ved fakultetet 
siden 2011. Helge har undervist 
på alle nivåer ved fakultetet, på 
årsstudiet, på bachelorstudiet, og 
på psykologstudiet. Hans hoved-
interesser innenfor forskning er på 
pengespill, dataspill og avhengig- 
hetsatferd generelt. I tillegg har 
han en interesse for psykometri  
og kvantitativ metode.    
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tillit, medbestemmelse,
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1. EN ORGANISASJON MED BAKKEKONTAKT 

OG UTVIKLING

Bedre organisering og mer demokratisk representasjon  
i fakultetets organer.

Desentralisering og styrking av instituttene som  
bærende enhet. 

Åpen, inkluderende og dialogbasert leder-stil. 

Etablere ressurser for samfunnskontakt  
og kunnskapsutveksling.

Styrke infrastruktur for forskning.

Styrke koordinering og strategisk utvikling av 
utdanningene ved en ny visedekan for utdanning.

2. GJENNOMTENKT TIDSBRUK

Vurdere normer for undervisning og administrasjon 
for å sikre tid til forskning og gode rammebetingelser 
for undervisning, forskning, kunnskapsutveksling og 
innovasjon for å ta hensyn til nytt samfunnsoppdrag  
og utvikling av nye undervisningsformer.

Forutsigbarhet i utlysninger av stillinger og transparente 
ansettelsesprosesser.

Forutsigbarhet i studiehverdagen.

3. STYRKING AV FELLESSKAP OG 

EIEFORHOLD TIL EGEN ARBEIDS/STUDIE-

PLASS

Tilrettelegge fagligsosiale arenaer.

Forbedre undervisningsrom, kontorer, lesesalsplasser  
og felles-areal.

Bedre samarbeid mellom studenter, vitenskapelige  
og administrative ansatte.

Utvikle bedre mottak av nye studenter.

Styrke mentor-ordninger.

4. FREMME INDRE MOTIVASJON OG STYRKE 

KOMPETANSE

Fremme fremragende forskning og konkurransedyktighet 
gjennom å fokusere på faglig innhold, kreativitet, 
nysgjerrighet, verdier og samfunnsoppdrag.

Legge til rette for karriereveier både innen forskning  
og undervisning.

Legge til rette for studentaktiv forskning.

Utvikle studentaktive, kreative og nysgjerrighetsdrevne 
læringsformer.

Ta i bruk mulighetene som ligger i digitaliserte 
undervisningsformer. 

Utvikle studieprogrammene i nær kontakt med 
samfunnets utfordringer og behov, både lokalt og globalt. 

Strategier
Dette vil vi oppnå ved en bedre utnyttelse  

av våre viktigste ressurser: ansattes og  

studenters tid, kompetanse og motivasjon.

Vi vil arbeide for:

Vår verdiforankring 

for styrking av kvalitet og kvantitet i forskning, utdanning, innovasjon, 

kunnskapsutveksling og administrasjon ved Det psykologiske fakultet.

ÅPENHET
Vi trenger kreativt meningsmangfold for  
å sikre gode beslutninger.

TILLIT  
Vi har dyktige ansatte og studenter som selv kan  
ta gode beslutninger, og vi vil gjøre oss fortjent deres 
tillit ved å lytte og ta på alvor.  

MEDBESTEMMELSE 
Ansatte og studenter forstår best hvor skoen trykker,  

og skal lyttes til og involveres i planer og avgjørelser.

FORUTSIGBARHET  
Både studieåret og arbeidsåret krever pålitelige planer,  

og gode prosesser fordrer klar kommunikasjon.

FELLESSKAP  
Det psykologiske fakultet skal gi både tilhørighet  

og identitet for alle ansatte og studenter.

Vi skal ta del i samfunnet og vi skal  

la samfunnet ta del i oss. Vi vil fremme  

samarbeid med helsetjenester, pedagogisk- 

psykologisk tjeneste, barnevern, skoler, 

frivillige organisasjoner og private og  

offentlige virksomheter, om både 

praksisplasser, kunnskapsutveksling, 

forskning og innovasjon. 

     Åpenhet,
tillit, medbestemmelse,
  forutsigbarhet og fellesskap


