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Innledende bemerkning 
 
NTNUs Styringsreglement (2016) fastholder at rektor har overordnet ansvar for planarbeidet 
ved NTNU. Langsiktig planlegging ivaretas gjennom strategisk plan som skal legges fram til 
behandling i styret før planperioden tar til (2.3.2). Videre heter det at fakultetsstyret har an-
svar for å fastsette mål og strategier for enheten (3.2.2), mens det enkelte instituttstyre ute-
lukkende skal behandle strategi (4.1.2). NTNU-ledelsen forventer derfor ikke at det foreligger 
en styre-vedtatt strategiplan på instituttnivå. Institutt for psykologi (IPS) anser det likevel som 
hensiktsmessig med en egen strategiplan, da et slikt dokument gir føringer for de faglige og 
økonomiske prioriteringer instituttet ønsker å gjøre. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at 
både NTNUs, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) og/eller IPS sitt strategi-
dokument kan henvises til når ansatte, i forbindelse med søknader om økonomisk støtte, skal 
argumentere for tildeling.   
 
Strategidokumentet for 2019-2025 ble vedtatt i IPS’ styremøte 18. oktober 2019. Dokumentet 
består av en innledende del (bakgrunn, instituttets overordnede mål og visjon, instituttets 
utfordringer), mål og handlingsplan for ledelse, utdanning og forskning. Det foreliggende 
strategidokumentet er et resultat av følgende prosess: Bakgrunn har blitt oppdatert fra forrige 
strategidokument (2015-2020); et utkast overordnede mål ble sent til IPS-styret 11.05.2018; 
utkast til visjon ble presentert i styremøtet 15.02.2019 og dialogmøtet 25.03.2019. Instituttets 
utfordringer ble revidert og utvidet, aspekter ble presentert ved forskjellige anledninger; 
utkast ble sent til IPS-styret 11.05.2018. Mål og handlingsplan for ledelse er basert på 
oppfølgingsseminar ifm. Arbeidsmiljø- og Arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) der 
oppsummering ble sent til alle ansatte 31.05.2018. Mål og handlingsplan for utdanning har 
ved flere anledninger vært diskutert i Studieprogramrådet; mål og handlingsplan for forskning 
har ved flere anledninger vært diskutert i Forsknings- og Phd-utvalget. Første fullstendig 
utkast ble behandlet i IPS-styremøtet 14. juni 2019 (personalmøte: 11. juni) og endelig utkast 
ble sendt til styret 12. juli 2019. 
 

STRATEGI FOR INSTITUTT FOR PSYKOLOGI 2019 - 2025 
 
Strategiplanen angir målsettingen for instituttets samlede virksomhet. Planen er retnings-
givende for instituttets bemanningsplan, for prioritering av ressurser til forskning, og for 
utvikling og drift av instituttets studieprogrammer. Strategiplanen støtter opp under instituttets 
målsetting om å etablere en organisasjon som fremmer initiativ, samarbeid og kompetanse-
utvikling. 
 
Bakgrunn 
Institutt for psykologi (IPS) er organisert under Fakultet for samfunns- og utdanningsviten-
skap (SU-fakultetet) og driver tre studieprogram: Bachelor (inkl. årsstudiet)-, master- og 
profesjonsstudiet i psykologi. SU –fakultetet tilbyr også et Ph.d program med spesialisering i 
psykologi. IPS har rundt 130 ansatte. Blant disse er 54 fast vitenskapelig ansatte, og 17 an-
satte i administrasjonen (inkl. instituttleder). Ved studieprogrammene studerer ca. 1300 stu-
denter, som gjør IPS til et av NTNUs større institutt. Studentrekrutteringen til instituttets tre 
studieprogram er meget god, til tross for økende konkurranse fra andre utdanninger og ut-
danningsinstitusjoner. Samtlige av instituttets tre studieprogrammer var på listen over topp ti 
mht. antall søkere pr studieplass ved NTNU i 2018. Studentene ved IPS står for 3% av 
studiepoengproduksjonen ved NTNU. 
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Instituttets forskere representerer hele bredden av psykologifaget, fra nevrobiologi til sam-
funnspsykologi og klinisk psykologi. Økt fokus på forskning ved IPS har ført til at publika-
sjonspoengene ved instituttet økte med 27% i perioden 2013-2017, mens overføringer fra 
bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter har doblet seg i samme tidsperiode. Antallet 
ansatte i PhD- og postdok-stillinger har økt med 40%, og antallet administrativt ansatte per 
vitenskapelig/undervisningsstilling har gått fra størrelsesforholdet 1:4 til 1:6. 
 
IPS har to ansatte ledere, instituttleder og kontorsjef, i tillegg til et valgt instituttstyre som er 
et formelt medvirknings- og medbestemmelsesorgan. Instituttet er videre organisert gjennom 
tjenestelinje, råd, utvalg, klinikker og arbeidsgrupper. I tillegg til instituttleder og kontorsjef 
består instituttets ledergruppe av tre nestledere med hver sin portefølje: Nestleder utdanning 
(leder for Studieprogramrådet); nestleder forskning (leder Forsknings- og Phd utvalget); og 
nestleder organisasjonsutvikling og innovasjon (ansvar for Campus, internasjonalisering, 
arbeidsmiljø). Instituttleder har videre utpekt en klinikkleder for hver av de tre interne 
opplæringsklinikkene (poliklinikk for barn/unge; voksne; nevro) som er bemyndiget med 
lederansvar for hvert sitt område i hht. eget mandat. Klinikkledere og studieprogramledere 
rådgir ledergruppen regelmessig. Instituttets organisering (se figur 1) skal legge til rette for å 
sikre medvirkning og medbestemmelse, fasilitere grundige og gode beslutningsprosesser, 
tydeliggjøre ansvarsforhold og bidra til å bygge opp under et godt arbeidsmiljø ved IPS.   
 
 

 
 
Figur 1: Skisse til organisasjonsstruktur ved IPS (se IPS Blåboka for organisasjonskart) 
 
 

Klinikkene

Barn*Nevro*Voksen
Arbeids- 
gruppene

*Terapiopplæring*Lab 
fasiliteter*Generel Psykologi* 
ifm. Senter for Psykisk Helse

Studie- 
programråd

Bachelor*Master*Profesjon

Styret

Inst.leder Kontorsjef

NL orga NL forsk
NL studie

Forsknings- og 
PhD utvalg

Stud midl.VA fastVA Adm.Tek. Eksterne

Styretleder = Inst.leder

Leder- 
gruppe

Vernombud



Strategi for IPS 2019-2025  

Side 3 av 10 

 
 
Instituttets overordnede mål og visjon 
Instituttets overordnede mål og samfunnsoppdrag er å drive kvalitetsbevisst forskning, 
forskningsbasert og praksisnær undervisning og formidling av psykologi i sin fulle bredde 
innenfor et arbeidsmiljø som er attraktivt og fremmer god helse hos ansatte og studenter. 
Instituttet skal ha minst ett fagmiljø på et dokumentert høyt internasjonalt nivå innen ett av 
sine kjerneområder (dvs. forskning, undervisning, eller formidling). Instituttet skal bruke 
tilgjengelige (økonomiske og personalmessige) ressurser på en måte som sikrer handlingsrom 
til å videreutvikle virksomheten. Grunnleggende verdier som akademisk frihet og toleranse 
for andres synspunkter, danner sammen med NTNUs verdier (kreativ, kritisk, konstruktiv og 
respektfull), grunnlaget for vår virksomhet. 
 
Studieprogrammene ved instituttet skal gi både fagkunnskap, ferdigheter og akademisk 
dannelse. Instituttet forvalter studieprogrammer av stor samfunnsmessig betydning for helse-
sektoren og for andre deler av arbeidslivet med de forpliktelser det innebærer, også hva angår 
nødvendige tilpasninger for å møte samfunnets endrede kompetansebehov som følge av 
aktuelle samfunnsendringer. Studieprogrammene ved IPS er avhengige av tilgang på en stor 
bredde av kompetanse, grunnet nasjonale føringer, samtidig som det legges til rette for topp 
internasjonale miljøer.  
 
Vår visjon er å bli et institutt som styrker forskningsgrupper med en tydelig psykologisk profil 
og en tydelig NTNU-profil. Førstnevnte innebærer at vi styrker vår evne til å forvalte psyko-
logi som disiplin og profesjon og videreutvikle IPS profil og konkurransefortrinn, samt 
påvirker NTNUs profilering. Sistnevnte innebærer at IPS i større grad ønsker å nyttiggjøre seg 
styrker i NTNUs profil f.eks. knyttet til teknologi, aktuelle satsningsområder og samarbeids-
avtaler med samfunnsaktører innen offentlig og privat sektor. En tydeligere profilering knyttet 
til psykologi og NTNU vil øke aktualiteten av IPS i sentrale NTNU satsninger, klargjøre IPS’ 
potensielle bidrag og vil kunne fremme rekruttering av studenter og nyansatte. 
 
Instituttets utfordringer 
Hovedutfordringene instituttet står overfor i de neste årene er NTNUs campusutvikling, 
effektiviseringskravet, generasjonsskifte og implementering av Nasjonale retningslinjer for 
helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS).  
 
Campusutvikling. Etter at regjeringen i januar 2018 besluttet konsept for samling av campus 
NTNU startet planleggingsprosessen der IPS skal flytte til Øya og et nytt Senter for psykisk 
helse. Utfordringen er å sikre at instituttets kjerneinteresser, - et samlet fagmiljø, funksjonelle 
laboratorier og integrerte psykologiske poliklinikker (diskutert på IPS’ dialogmøte 16.11.2015 
og vedtatt ifm. strategidokument 2015-2020, styremøtet 05.06.2015) ivaretas i videre plan-
leggingsprosesser, samt at arbeidsmiljø og medvirkning får en sentral plass. 
 
Effektiviseringskravet. For å imøtekomme NTNU-styrets vedtak om en reduksjon i admini-
strativ bemanning må administrative prosesser og tjenester effektiviseres. IPS har allerede 
effektivisert noe gjennom at forholdstallet mellom antallet administrative årsverk per 
vitenskapelig ansatt har gått fra 1:4 – til 1:6 i kombinasjon med en økning i forskning jfr. 
økning i publiseringspoeng (ca. 30% for perioden 2014 – 2017). Digitalisering betraktes ofte 
som nøkkelen til mer effektive arbeidsprosesser, men det må ikke undervurderes at økt digita-
lisering fordrer ressurser, særlig i en overgangsfase. Et ytterligere ressursbehov generes av 
spriket i ansattes ferdigheter hva angår digitalisering.  
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Generasjonsskifte. I løpet av de neste ti årene kommer hver femte ansatt i førstestilling til å gå 
av med pensjon. Dette gir muligheter til å forme instituttets fremtidige undervisnings- og 
forskningsfokus, men innebærer også en utfordring mht. å sørge for tilstrekkelig kontinuitet 
under endringsfasen. Det er viktig å sikre en positiv overgang til pensjonsalderen, samt gode 
rekrutterings- og mottakelsesprosesser av morgendagens arbeidstakere.  
 
RETHOS (Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene). Desember 2019 vedtar 
Kunnskapsdepartementet (KD) en nasjonal retningslinje for psykologutdanningen. 
Retningslinjen blir forskriftsfestet og IPS må innfri denne fra 2021. Hittil har ikke KD 
signalisert at det tilføres ekstra ressurser for å realisere dette historiske kompetanseløftet. 
Utfordringen er å sikre at denne ressurskrevende endringen på profesjonsstudiet kan realiseres 
innenfor eksisterende rammer samtidig som IPS’ øvrige studieportefølje ivaretas. 
 
 
LEDELSE 
 
Ledelse omfatter også organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, økonomi- og innovasjonsdelen av 
strategiarbeidet og vil ha fokus på hovedutfordringene skissert over (dvs. campusutvikling, 
effektiviseringskrav, generasjonsskiftet og RETHOS).  
 
Overordnede mål 
Overordnede mål er å sikre et godt arbeidsmiljø, økonomisk handlingsrom og gode forhold 
for forskning og undervisning samtidig som instituttets fysiske miljø (ref. campus), arbeids-
prosesser (ref. effektivisering), arbeidsstokk (ref. generasjonsskifte) og krav til psykologut-
danningen (ref. RETHOS) er under endring.  
 
Den største endringen, og en av de største utfordringene instituttet står overfor i strategiplan-
perioden, er campusutviklingsprosessen. Dette er derfor fokusområde i instituttets strategi for 
organisasjonsutvikling. Overordnet mål er å sikre at forskning og utdanning ved IPS får gode 
kår i framtidig campus. IPS skal ha en god intern kommunikasjon som bidrar til god 
informasjonsflyt og som sikrer medvirkning.   
 
Effektiviseringskravet kan potensielt representere en trussel for et godt arbeidsmiljø og for de 
ansattes trivsel og mestring. Handlingsplanen inneholder derfor tiltak for å fremme et godt 
arbeidsmiljø i en periode med krav til økt effektivisering.   
 
Generasjonsskiftet åpner for at fremtidige rekrutteringer kan bidra til å tydeliggjøre instituttets 
profil. Den økte rekrutteringen generasjonsskiftet medfører vil også brukes til å bedre 
balansen mellom utdanningsbehov og forskningsprofil ved nyansettelser. Generasjonsskiftet 
innebærer også at handlingsplanen må inneholde tiltak som sikrer gode overganger for den 
ansatte og for instituttet (eks kompetanseoverføring). 
 
RETHOS innebærer i praksis en revidering av profesjonsstudiet og evt. tilførsel av ny kom-
petanse i staben. IPS tilføres imidlertid ikke ekstra ressurser for RETHOS. Utarbeidingen av 
retningslinjen, implementeringsfasen og et revidert studieprogram er i seg selv ressurskreven-
de. Samtidig skal dette balanseres med behovet for høy kvalitet i samtlige studieprogram. 
Dette er utfordrende da særlig bachelorprogrammet trenger et løft. IPS må derfor sikre at 
ansatte får en felles forståelse for den aktuelle utfordringen og engasjerer seg i utviklingen av 
økonomisk bærekraftige studieprogram av høy kvalitet. 
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Handlingsplan 
Resultatet fra prosessen rundt Arbeidsmiljø- og Arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) danner 
grunnlaget for handlingsplanen som skal tilrettelegge for at overordnede mål vedr. ledelse 
(inkl. organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, økonomi- og innovasjon) nås. Handlingsplanen er 
spesifikt knyttet til hver av de fire hovedutfordringene IPS står overfor: 
 
 

1. Campusutviklingsprosessen 
i. Allerede pågående tiltak omfatter: 

o Etablering av tre arbeidsgrupper som korresponderer til de tre førende 
prinsippene for IPS i nytt campus: Et samlet fagmiljø (psykologi som 
disiplin); funksjonelle laboratorier; interne opplæringsklinikker  

o Nestleder organisasjonsutvikling hvis hovedoppgave omfatter IPS sitt 
campusarbeid, dvs. delta i aktuelle fora, drive de interne prosessene, 
sikre kontakt med SU og andre aktuelle aktører mm for å fremme IPS 
sin deltakelse og innflytelse på sentrale beslutninger.  

o Regelmessige oppdateringer om den pågående prosessen på dialog- og 
personalmøter for å sikre informasjonsflyt og gjennomsiktighet samt gi 
muligheter for medvirkning. Sharepoint er tatt i bruk som verktøy. 

ii. Planlagte tiltak omfatter:  
o Bruke Innsida for informasjonsformidling  
o Gruppearbeid på dialogmøtene når aktuelle campusprosessaker 

presenteres for å øke medvirkningen 
o Sentrale diskusjoner vedr campusprosessen inkluderes i de halvårlige 

faglige fora IPS arrangerer for de tre ansatte gruppene når det er aktuelt 
o Adressere campusutviklingsprosessen i medarbeidersamtaler når det 

tidsmessig er relevant 
2. Effektiviseringskravet 

i. Allerede pågående tiltak omfatter: 
o Informasjon og diskusjon vedr. endringer, belastninger og muligheter 

knyttet til effektiviseringskravet på dialog-, og personalmøter.  
o Medarbeidersamtaler som inkluderer fokus på konsekvenser av 

effektiviseringskravet 

ii.    Planlagte tiltak omfatter:  
o Administrasjonen, som er den gruppen som særlig rammes av 

effektiviseringskravet, gjennomfører seminar hvor endringer, be-
lastninger og muligheter knyttet til effektiviseringskravet tematiseres.  

o Identifisere behov for opplæring og økt kompetanse som følge av 
effektiviseringskravet (eks digitalisering) og legge til rette for slik 
kompetanseheving 

o Forbedre informasjonsflyt (Innsida, dialogmøter, administrasjonsmøter, 
etc.) for å fremme økt åpenhet og tydelighet mht prioriteringer av 
ressurser og fordeling av arbeidsoppgaver.  

o Tilrettelegge for større grad av gruppearbeid for enkelte endrings-
prosesser for å fremme jobbengasjement og medvirkning 

3. Generasjonsskifte 



Strategi for IPS 2019-2025  

Side 6 av 10 

i. Allerede pågående tiltak omfatter 
o Strategisk personalplan for faglige og administrative ansatte brukes 

aktivt i langsiktig planlegging av utlysninger 
o Medarbeidersamtaler hvor overgangen fra ansatt til pensjonist drøftes 

for å fremme en god overgang for den enkelte og instituttet 
o Generasjonsskifte som tema på dialog- og personalmøter for å fremme 

åpenhet og medvirkning 
ii. Planlagte tiltak omfatter:  

o Økt fokus på forskningsaktivitet i tillegg til undervisningsbehov ved 
nyansettelser 

o Å forskuttere stillinger i den grad økonomien tillater det for å sikre 
gode overganger 

o Rekruttere ansatte hvis kompetanse kan bidra til å forsterke vår psyko-
logiske profil og vår NTNU-profil, og som sikrer en bedre balanse 
mellom IPS’s forsknings- og utdanningsbehov 

o Et fora for seniorer hvis hensikt er å fremme dialogen med denne 
gruppen, nyttiggjøre oss deres kompetanse og tilrettelegge for gode 
overganger for den enkelte (eks mentorordning, egen epostliste) 
 

4. RETHOS 
i. Allerede pågående tiltak 

o Studieprogramevaluering 
o IPS er representert i den nasjonale RETHOS-gruppa (RETHOS-PSYK) 
o Utvikling av områdeemne(r) som dekker deler av de obl. felles 

læringsutbyttene 
ii. Planlagte tiltak 

o Revidering av studieprogram 
o Vurdere hvorvidt det er behov for rekruttering av nye vitenskapelige 

ansatte  
o Nasjonalt samarbeid mht finansiering og implementering 

 
 

5. Ledelse generelt 
i. Allerede pågående tiltak (utover det som er nevnt ovenfor) omfatter 

o Ansattemedvirkning  
o Styret 
o Dialogmøter  
o Personalmøter 
o Åpne møter med repr. for CAMPUS prosjektet/sentralnivået 
o Strategiseminar 
o Faglige forum 
o Studieprogramevalueringen 
o Transparente prosesser, eks utsending av referat, sikre tilgang 

på viktige dokument osv. 
o Arbeidsmiljø, trivsel og sosial inkludering 

o IPS-events (eks. teater, turer) 
o Månedlige lunsjsamlinger midlertidig ansatte 
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o Halv/årlige seminar for de tre ansatte gruppene: fast 
vitenskapelige ansatte (FVA), midlertidig vitenskapelige ansatte 
(MVA) og teknisk- og adm. ansatte 

o Sommerfest og julebord 
o Innflytelse på sentrale beslutninger og i viktige fora 

o Tett dialog m dekan/dekanens administrasjon og relevante 
aktører på sentralnivået (eks mht Campusprosjektet) 

ii. Planlagte tiltak omfatter 
o Fokus på økonomisk handlingsrom i flere fora  
o Åpenhet og tydelighet  
o Innføringsprogram (Onboarding) for midlertidig ansatte 
o Medarbeidersamtale med midlertidig vitenskapelige ansatte 

 
FORSKNING  
 
Institutt for Psykologi (IPS) skal drive forskning på internasjonalt nivå. Forskningen skal ha 
høy kvalitet, ivareta akademisk frihet og ha et omfang som er blant de ledende innen vårt 
fagområde nasjonalt og SU-fakultet ved NTNU. 
   

Overordnede mål:  
 Vår forskningsvirksomhet skal følge etiske retningslinjer.  
 Vi skal fremme forskningsvirksomhet som gjør seg bemerket innen nasjonale og 

internasjonale fagmiljø. 
 Vi skal vise kvalitet i forskningen ved å formidle våre funn i anerkjente 

publiseringskanaler. 
 Vi skal fokusere på psykologi, herunder både grunnforskning og anvendt forskning. 
 Vår forskning skal fokusere på sentrale samfunnsspørsmål, heriblant problemstillinger 

knyttet til NTNUs tematiske og strategiske satsningsområder. 
 Langsiktige og kortsiktige strategiske hensyn ved IPS skal være førende for våre 

prioriteringer. 
 Instituttet skal ha velfungerende og kvalitativt gode laboratorier, psykologiske 

poliklinikker og teknisk kompetanse som muliggjør forskning av internasjonal 
kvalitet. 

 Instituttet skal legge til rette for utvikling av styrking av forskningsgrupper. 
 Vi skal uteksaminere doktorgradskandidater som har relevant kompetanse, blant annet 

for videre forskning, implementering, nyskaping og innovasjon. 
 Vår forskning skal favne nyskaping og innovasjon som kan bidra til å løse 

samfunnsutfordringer. 
 Instituttet skal sikre virksomhet som muliggjør forskningsbasert undervisning på alle 

nivå innen psykologi. 

 

Handlingsplan: 
 Instituttet skal legge til rette for utvikling og fornyelse i og av forskningsgrupper 
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 Instituttet skal legge til rette for utvikling av forskningsgrupper og refleksjon knyttet 
til utviklingsmål for disse. 

 Instituttet skal legge til rette for at flere starter større forskningsprosjekter og får 
eksternfinansiert støtte. 

 Vi skal legge til rette for at nyansatte har anledning til å delta i etablerte 
forskningsmiljøer ved IPS 

 Instituttet skal sørge for ressurser til forskningsbasert undervisning på alle nivåer 
 Instituttet skal stimulere til forskningssamarbeid som er relevant for NTNUs tematiske 

og strategiske satsningsområder, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 Alle fast vitenskapelig ansatte som tilfredsstiller NTNU og IPS sine retningslinjer har 

rett til ett år forskningstermin etter fire års opptjeningstid eller et halvt års termin etter 
to års opptjeningstid. Avvikling av termin kan påvirkes av totalsituasjonen ved IPS. 

 Det skal etter beste evne tilrettelegges slik at alle vitenskapelig ansatte får et visst 
omfang av sammenhengende tid til forskning og fordypning. 

 Fast vitenskapelige ansatte skal oppmuntres til å søke eksternfinansierte 
forskningsprosjekter. Informasjon om aktuelle program/frister skal formidles så tidlig 
som mulig. Midlertidig vitenskapelige ansatte skal oppmuntres til å søke 
eksternfinansiering i samarbeid med fVA i de programmene der det er aktuelt.  

 Instituttet skal gjennomføre møter med forskningsgrupper for å stimulere til refleksjon 
og klargjøre gruppenes utviklingsmål, og således fokusere ressurser i samsvar med 
gruppenes behov 

 Det skal settes i gang ulike tiltak (workshop, kurs, seminarer etc.) for å fremme 
publisering og øke kvalitet på søknader om eksternt finansierte forskningsprosjekter. 

 Vi skal sikre en god utdanning av doktorgradskandidater ved å legge til rette for at alle 
arbeider i aktive og solide forskningsmiljøer. 

 Det skal settes i gang ulike tiltak (f. eks. midtveisevaluering) for å kunne øke 
gjennomføringsgraden på PhD-programmet. 

 Det skal settes i gang ulike tiltak for å stimulere vitenskapelige ansattes 
forskerkompetanse. 

 Instituttet skal støtte forskning som bidrar til innovasjoner og nyskaping i anvendt og 
grunnforskning, blant annet ved å øke kjennskap til relaterte tilbud ved NTNU som 
innovasjon i offentlig sektor, og NTNU relaterte virkemidler som Teknologi Transfer 
(TTO) herunder bistand med f.eks. IPR (Intellectual property rights), patentering, 
bistand med oppstartsbedrifter etc.   

 Instituttet skal stimulere og motivere vitenskapelig ansatte til å formidle sin forskning 
til allmennpublikum.  

 
 

UTDANNING  
 
Psykologi er et vidtfavnende og ettertraktet fagfelt, og psykologistudier har høye søkertall og 
høy samfunnsrelevans. IPS skal være i utdanningsfronten for psykologi og forvalte faget både 
som disiplin og profesjon, og i takt med samfunnets kompetansebehov. IPS skal tiltrekke seg 
en høyt kvalifisert og mangfoldig studentgruppe og utdanne attraktive kandidater for 
samfunns- og arbeidslivet. Studieprogrammene skal være forankret i solid forskning, 
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underviserne skal ha høy faglig kompetanse og gode pedagogiske ferdigheter, og studentene 
skal få medvirke til sitt faglige og psykososiale læringsmiljø.  
 
Overordnede mål  

 IPS skal tilby høy kvalitet i samtlige studieprogram (årsstudium, bachelor, master og 
profesjon) og innfri RETHOS på profesjonsstudiet fra 2021  

 IPS skal tiltrekke seg de beste studentene og utdanne kandidater som er attraktive for 
arbeidsmarkedet 

 IPS skal fremme et godt psykososialt læringsmiljø for studentene og sikre 
studentmedvirkning 

 IPS skal redusere frafallet og øke gjennomstrømning på normert tid 
 IPS skal legge til rette for innovasjon og nyskaping i undervisning 
 IPS skal knytte undervisning og forskning tettere sammen 
 IPS skal satse på kvalitet i internasjonalisering  
 IPS skal etterstrebe økt mangfold av søkere til studieprogrammene 
 IPS skal utvikle et bærekraftig og kvalitetssikret etter- og videreutdanningstilbud  

 
Handlingsplan  
 

 IPS skal evaluere egen undervisningsvirksomhet via 
o et godt samarbeid mellom studenter, undervisere og studieprogramledelse 
o NTNUs nye kvalitetssystem fra H-2019 
o periodiske studieprogramevalueringer og revisjoner i samarbeid med studenter 

og eksterne samarbeidspartnere hvert 5. år 
o tilbakemeldinger fra tidligere studenter og deres arbeidsgivere hvert 5. år 

 IPS skal sikre at den faglige kompetansen i staben samsvarer med 
undervisningsbehovet i studieprogrammene og inkluderer praksisnær erfaring 

 IPS skal fremme kvalitet i undervisning ved å  
o vektlegge høy motivasjon og kompetanse knyttet til undervisning ved 

relevante ansettelser 
o fremme pedagogisk kompetanse  
o påse at minstekravet til pedagogisk kompetanse blir innfridd 
o fremheve undervisning i medarbeidersamtaler og på samlinger for fast 

vitenskapelige ansatte (FVA) 
o videreutvikle studieprogramledelse og tydeliggjøre forventninger til 

koordinatorer og undervisere 
o utvikle en bærekraftig emneportefølje ved, eksempelvis, å redusere antallet av 

små emner (7,5 SP) til fordel for mer robuste emner som kan fremme faglig 
sammenheng og samarbeid, og som sikrer relevant undervisning ved avvikling 
av forskningsterminer og ved sykemeldinger, permisjoner osv. En reduksjon 
av små emner bør balanseres med behovet for en viss fleksibilitet i studieløpet 
(f.eks. med henblikk på utvekslingsopphold) 

o tilrettelegge for gode undervisningsmetoder og utvikling av nye metoder 
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o fremsnakke undervisning, unngå begrepet «undervisningsplikt» og legge til 
rette for at undervisning og forskning i større grad oppleves som en integrert 
helhet både for ansatte og studenter 

o vurdere flere incentivordninger knyttet til undervisning (f.eks. 
bacheloroppgaver) 

o støtte ansatte som arbeider med innovativ undervisning 
o støtte ansatte som ønsker å benytte deler av undervisningstiden til faglig 

oppdatering og kompetanseheving innen nye undervisnings- og 
vurderingsformer 

o oppfordre aktuelle undervisere til å søke om merittering 
o ha minst ett miljø som - over tid - utarbeider en søknad om «Senter for 

fremragende undervisning» 

 IPS skal promotere studieprogrammene og identifisere og fremheve 
konkurransefortrinn (eksempelvis det metodiske fokuset i undervisningen) 

 IPS skal fokusere på studentenes faglige og psykososiale læringsmiljø gjennom 
eksempelvis PSYstart og «Kollokvieprosjektet», og se disse tiltakene i sammenheng - 
over tid – og i samarbeid med linjeforeningene 

 IPS skal støtte aktivitet som på sikt kan øke mangfoldet i studentgruppen (eks. 
«Guttedagen»; skolebesøk, prosjektarbeid), og fremme et ønske om økt mangfold via 
aktuelle organer  

 IPS skal fremme relevant internasjonalisering - tilpasset det enkelte studieprogram - 
og tilrettelegge for utveksling i studieløpet 

 IPS skal tilstrebe at også kortere utvekslingsopphold gjøres tellende  

 IPS skal prioritere utveksling fra/ved anerkjente utenlandske universitet og prioritere 
utvekslingsavtaler som er basert på forskningssamarbeid 

 IPS skal identifisere/utvikle mulige «studiepakker» med engelske emner for 
utvekslingsstudenter, men samtidig ivareta våre egne (ansatte og) studenters behov for 
undervisning på norsk 

 IPS skal kartlegge særlige aktuelle fagområder for etter- og videreutdanning (EVU) og 
oppfordre ansatte med relevant kompetanse til å bidra etter en totalvurdering 

 IPS skal utvikle nyskapende samarbeid med praksisfeltet som fremmer gjensidig 
kvalitetsutvikling 

 IPS skal etablere samarbeid som kan styrke studietilbudet (eks. «fagdidaktikk i 
psykologi» med Institutt for Lærerutdanning [SU-fak]; nasjonalt RETHOS-samarbeid 
med UiO, UiT og UiB). 

 IPS skal samarbeide med offentlige og private samfunnsaktører (f.eks praksis; 
bachelor/hoved/master-oppgaver) 

 
 
 
 


