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N O T A T 
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1. TILRÅDING 
 
”1. Fra og med studieåret 2011/2012 opprettes fullstendig, integrert, seksårig profesjonsstudium 
 i psykologi med opptak via Samordna Opptak (SO) basert på karakterer fra videregående 
 skole. 
 Kandidatenes tittel blir fortsatt:  -Candidata/candidatus psychologiae (cand.psychol.). 
 
2. Fra og med studieåret 2011/2012 nedlegges det ett-årige introduksjonsstudiet i psykologi, og 

til studieåret 2011/2012 tas det derfor ikke opp studenter til det ett-årige introduksjonsstudiet 
 i psykologi. 
 
3. Til studieåret 2011/2012 tas det for siste gang opp studenter fra det ett-årige introduksjons- 
 studiet (basert på karakterer fra dette) til femårig profesjonsløp. Det tas sikte på opptak av 58 
 studenter. Dette studieløpet fases ut når studentene som følger dette er blitt ferdig uteksami- 
 nerte. 
 
4. Til studieåret 2011/2012 tas det opp studenter til det nye seksårige, integrerte studie- 
 programmet i psykologi via SO (basert på karakterer fra videregående skole). Det tas sikte på 
 et opptak av 58 studenter. 
 
5. Fra og med studieåret 2012/2013 tas det kun opp studenter til det seksårige løpet. 
 
6. NTNUs Forskrift av 07.12.2005 nr. 1688 om opptak til psykologiutdanningen ved NTNU 

oppheves fra og med 01.09.2011 (etter opptaket til studieåret 2011/2012). 
 
7. § 26 i NTNUs Forskrift av 14.09.2010 nr. 1275 om opptak til studier ved NTNU oppheves fra 

og med 01.09.2011 (etter opptaket til studieåret 2011/2012).” 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. BAKGRUNN 
 
”Fra 1+5 til 6” 
NTNU kan i henhold til gjeldende Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og 
normert studietid ved universiteter og høgskoler (av 16.12.05) blant annet tildele graden 
Candidata/canditatus psychologiae (cand.psychol.), normert studietid 6 år. 
 
Vårt profesjonsstudium i psykologi ved SVT-fakultetet er altså pr definisjon et seksårig studieløp, 
men består i dag i praksis av et ett-årig introduksjonsstudium i psykologi og et femårig profesjons- 
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studium. 
 
I SVT-fakultetets innsending i forbindelse med S-sak 63/10 tidligere i inneværende høstsemester om 
forslag til endringer i studieprogramporteføljen 2011/2012 het det at fakultetet vurderte en revisjon av 
profesjonsstudiet i psykologi, og bad om å få komme tilbake til dette innen fristen for innmelding av 
nye søknadsalternativ til Samordna Opptak (SO). Denne fristen er 01.12.10, med trekkfrist 10.12.10. 
SVT-fakultetet har nå konkludert. 
 
Fra og med studieåret 2011/2012 ønsker fakultetet å gjøre om det ett-årige introduksjonsstudiet til en 
helt integrert del av det seksårige profesjonsstudiet, og med mer praksis fra første år av studiet. 
Dette medfører at en går bort fra dagens ordning med det ett-årige introduksjonsstudiet som opptaks-
grunnlag for studiets siste fem år, og over til en ordning med opptak via SO basert på karakterer fra 
videregående skole. 
 
SVT-fakultetet og Studieavdelingen (SA) har vært i nær dialog om denne prosessen, og for nærmere 
bakgrunn for og redegjørelse om fakultetets foreslåtte omlegging viser til vedlagte ekspedisjon av 
21.10.10/10.11.10 fra Dekanus ved SVT-fakultetet (se vedlegg). 
 
3. VURDERING 
 
Rektor slutter seg til SVT-Dekanus sine vurderinger i fakultetets ekspedisjon (se vedlegg) både når 
det gjelder de studiekvalitetsmessige betraktninger og de ressursmessige anførsler. De foreslåtte 
studieplanomlegginger er i godt samsvar med de nasjonale føringer fra Nasjonalt profesjonsråd for 
psykologi, og omleggingene vil gi et vesentlig større innslag og andel av klinisk teori og ferdighets-
læring i profesjonsstudiet. 
 
Omleggingene medfører ingen behov eller krav om ekstra ressurser til fakultetet fra sentralt hold. 
 
Videre legger vi stor vekt på at det blir tatt godt hensyn til dem som allerede er i studieløpet. 
Overgangsordningen som det legges opp til vil gi de som følger introduksjonsstudiet i det 
inneværende studieåret 2010/2011 mulighet til å søke opptak på profesjonsstudiet til studieåret 
2011/2012 med karakterene fra introduksjonsstudiet som opptaksgrunnlag. Parallelt tas det til 
studieåret 2011/2012 for første gang direkte opp til integrert seksårig studieløp, mens introduksjons-
studiet altså legges ned fra og med studieåret 2011/2012. Dette vil medføre at det må bli et todelt 
opptak til profesjonsstudiet i psykologi til studieåret 2011/2012. De som tas opp gjennom NTNUs 
interne opptak basert på karakterer fra introduksjonsstudiet til høsten 2011 vil da starte i det tredje 
semesteret i henhold til den nye studieplanen på profesjonsstudiet, mens de som tas opp til høsten 
2011 i henhold til den nye opptaksordningen via SO basert på karakterer fra videregående skole vil 
starte i det første semesteret i henhold til den nye studieplanen. Til studieåret 2012/2013 vil det med 
andre ord kun bli foretatt opptak til profesjonsstudiet i psykologi i henhold til det nye opplegget med 
opptak via SO til seksårig integrert studieløp. Når det gjelder nærmere om opptakstallene som det 
legges opp til viser vi til den etterfølgende samlesaken om opptaksrammefordelingene ved opptakene 
til studieåret 2011/2012 ved NTNU, men det tas altså sikte på en opptaksramme på 58 studenter både 
med hensyn til de som tas opp til det tredje semesteret basert på introduksjonskurset og de som tas 
opp til det første semesteret (basert på videregående skole) gjennom SO. 
 
NTNUs særskilte forskrift om opptak til psykologiutdanningen cand.psychol. må naturlig nok 
oppheves når dette opptaket nå vil komme inn under Samordna Opptak (SO) og skal følge den 
nasjonale forskriften om opptak. Tilsvarende må logisk nok § 26 i NTNUs generelle opptaksforskrift 
oppheves, i og med at det i denne paragrafen heter at cand.psychol.-opptaket følger egne regler 
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fastsatt av NTNUs styre. Opphevelsesdatoene, som skal rapporteres inn til Lovdata, settes til 01.09.11 
så vi er sikre på at hele opptaket er over. 
 
Ved samlesaken om endringene i studieprogramporteføljen i studieåret 2011/2012 (S-sak 63/10 den 
08.10.10) fikk SVT-fakultetet blant annet tillatelse til å opprette årsstudium i psykologi og å gjøre om 
den tidligere BSV-fordypningen i psykologi til et særskilt treårig bachelorprogram i psykologi. 
Omleggingen av profesjonsstudiet i psykologi må også ses i sammenheng med dette, og Rektor viser 
til sine vurderinger i sitt saksnotat av 28.09.10 tilhørende S-sak 63/10. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
-Ekspedisjon av 21.10.10/10.11.10 fra Dekanus ved SVT-fakultet; Forslag fra SVT om ny studieplan 
 for profesjonsstudiet i psykologi fra høsten 2011, med opptak fra videregående skole. 
 
 


