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Oppsummering
I tråd med UiBs kvalitetssikring av studieprogram har Institutt for samfunnspsykologi (ISP) i
perioden april – oktober 2014 foretatt en evaluering av bachelorprogrammet i generell psykologi, årsstudiet I psykologi og bachelorprogrammet i arbeids – og organisasjonspsykologi.
Arbeidet med evalueringen av bachelorprogrammene ble avsluttet på samme tidspunkt som
fakultetsstyret vedtok en ny plan inneholdt flere endringer i sine studieprogram, deriblant
årsstudiet i psykologi, bachelorprogrammet i generell psykologi og bachelorprogrammet i
arbeids – og organisasjonspsykologi, for perioden 2014 -2017. Komiteen er tilfreds med fakultets arbeid og har valgt å basere sine analyser og evalueringer på fakultets vedtatte endringer av studieprogrammene.
For bachelorprogrammet i arbeids – og organisasjonspsykologi deler komiteen samme syn
som fakultetet og foreslår en gjennomføring av eventuelle tiltak for å øke antallet vitenskapelig ansatte med mål om å oppnå økt kvalitet på utdanningstilbudet i form av økt undervisnings – og veiledningsressurser på studieprogrammet.
For bachelorprogrammet i generell psykologi ser komiteen behovet for en forbedret kommunikasjon av studiets yrkesrelevans til nåværende og prospektive studenter, i tillegg til ansettelse av flere vitenskapelige ansatte for å øke kvaliteten på utdanning – og veiledningsstilbudet på studieprogrammet.
I tråd med fakultets nye studieplan er komiteen tilfreds med planlagte endringer av årsstudiet
i psykologi som blant annet vil innebære en flytting av ex.phil. til seinere i studieløpet og
følgelig etablere et «rent» årsstudium i psykologi med valgemner i psykologi tilsvarende 60
studiepoeng.
Komiteen bifaller fakultetets vedtatte plan for ombygging av kjeller, første- og andre etasje i
Christiesgate 12 og understreker viktigheten med en fortløpende vurdering av en optimal anvendelse av de nye fasilitetene for å tilrettelegge for en best mulig kvalitet i undervisning og
studentenes læringsmiljø.

Bakgrunn, kontekst og arbeidsform for komitéen
Dette dokumentet er basert på programinterne dokumenter (programsensorrapporter o.l.),
fakultetets nye plan for utdanningsprogrammene (pr.september-oktober 2014) og Institutt for
samfunnspsykologi (=ISP) sin behandling av fakultetets nye planer.
Sammensetning av komiteen, arbeidsform
Evalueringen er gjort på oppdrag fra visedekan i brev av 10.4.2014 (se 2013/2781-HESY)
med følgende sammensetning: 2 studentrepresentanter (utpekt av SU), 2 representanter fra
fagmiljøene og 2 eksterne evaluatorer. Dette er etter ønske fra undervisningsutvalget ved ISP
som vedtok å foreslå dette på sitt møte 26.2.14 (vedlegg 1).
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Komiteen har bestått av:
-

Åge Diseth, programansvarlig for bachelorprogrammet i generell psykologi og årsstudiet i psykologi
Anders Skogstad, programansvarlig for bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi
Ulvhild Eide, student
Annika Rødeseike, student
Norman Anderssen, instituttleder (leder av komiteen)
Sekretær for utvalget: Vanja Haugland (fakultetets studieseksjon)

Flere vitenskapelige kolleger ved andre institusjoner ble forespurt om å delta i arbeidet, men
det viste seg vanskelig å få til. Siden fakultetet har belyst studieprogrammene grundig gjennom en samlet gjennomgang (se under), har instituttleder vurdert behovet for eksterne
evaluatorer som mindre viktig gitt vanskelighetene med å rekruttere aktuelle personer.
Komiteen har hatt tre møter. 22.4.14, 14.5.14, 2.6.14. Etter dette har behandlingen av den
foreliggende rapporten skjedd på e-post.
Fakultetets nye plan for studieprogrammene og ISPs behandling av denne
Evalueringen sluttføres samme måned som fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet vedtok flere endringer i fakultetets studieprogram (oktober 2014). Endringene som er relevant for
bachelorprogrammene arbeids- og organisasjonspsykologi og generell psykologi og årsstudiet, er blant annet følgende:
• Årsstudiet: flere valgmuligheter, ex.phil. flyttes til seinere slik at årsstudiet blir 60
studiepoeng ren psykologi
• Profesjonsstudiet: opptak gjennom samordna opptak hvilket betyr at årsstudiet kan få
en annen sammensetning av studenter
• Bachelorprogrammene: planlegges med flere praksiselementer og eventuelt styrket
med flere lærere gjennom økt studiepoengproduksjon på årsstudiet
Til grunn for fakultetsstyrets vedtak lå en vurdering av faglig-administrative og økonomiske
sider ved fakultetets studieprogram, inklusive en vurdering av bachelorprogrammet i arbeidsog organisasjonspsykologi, bachelorprogrammet i generell psykologi og årsstudiet (vedlegg
2).
Både undervisningsutvalget ved ISP og instituttstyret har bifalt fakultetets nye plan. Planen
vil direkte og indirekte påvirke bachelorprogrammene i arbeids- og organisasjonspsykologi
og i generell psykologi og årsstudiet. Vi legger derfor ved i sin helhet det brevet som instituttet sendte til fakultetet 25.9.14, med instituttrådets vedtak først (vedlegg 3):
Instituttrådet ved Institutt for samfunnspsykologi behandlet notatet om studieplanendringer i møte 25.
september, og fattet følgende vedtak:
Vedtak: 1:
Instituttrådet bifaller både initiativet og hovedideene vedrørende studieprogrammene med følgende presiseringer (se neste vedtakspunkt).
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Vedtak 2:
i. Fra 2016 overføres 82 studieplasser fra årsstudiet i psykologi til profesjonsstudiet, og studentene tas
opp gjennom samordnet opptak (SO).
Vedtak: Instituttrådet støtter dette.
ii. Ex.Phil flyttes til andre eller tredje studieår fra 2016 i de to BA-PSYK programmene. Frigjorte ressurser/økt studiepoengproduksjon benyttes til å styrke fagmiljøene med ansvar for lavere grads studier ved
fakultetet. Fra 2016 endres da årsstudiet i psykologi til 60 sp årsenhet uten Ex.Phil.
Vedtak: Instituttrådet støtter dette.
iii. I løpet av 2015 gjennomgås dimensjonering (studieplasser) og innretning av
årsstudiet i psykologi, med sikte på mulighet for å etablere enkelte valgemner som del av årsstudiet.
Vedtak: Instituttrådet støtter dette.
iv. En bør vurdere om flere emner kan få innslag av strukturerte øvelser eller
læringsaktiviteter som fremmer studiemotivasjon, og viser fagenes samfunnsrelevans.
Vedtak: Instituttrådet gir sin positive tilslutning til dette, men anser det som viktig at praktiske og økonomiske konsekvenser utredes nærmere.
v. En andel av søkerne fra SO bør kunne tilbys gjennomgående studierett (plassgaranti) som sikrer tilgang til MA-psykologi når opptakskravene er oppfylt.
Vedtak: Instituttrådet støtter at dette utredes nærmere.
Vedtak 3:
Instituttrådet ønsker at flere forhold vedrørende konsekvenser og logistikk (som nevnt i saksforelegget)
blir endret i planen, og gir instituttleder fullmakt til å gå i dialog med fakultetsledelsen om konkrete tilpasninger og eventuelle forhold vi nå ikke overskuer.
Momenter som bør tas hensyn til i videre utforming av forslaget til studieplanendringer:
Saken har ved instituttet vært diskutert på et seniormøte (de fast vitenskapelige ansatte) og på et åpent
møte for alle. Også undervisningsutvalget ved instituttet behandlet saken, og en rekke innspill har kommet fram, og disse ble også diskutert i instituttrådet.
Oppsummert ber ISP om at følgende tas med i prosessen videre.
•

•

•

•

•

ISP ser det som vesentlig at instituttene har en proaktiv rolle i forhold til program- og emneforandringer som gjelder oss selv. Dette for å motivere til utvikling av optimale løsninger, - innbefattet å unngå uønskede dominoeffekter mht. at endringer på ett emne/program har uønskede
og utiltenkte endringer på andre emner/program (?).
Det er viktig å redusere faren for uønskede dominoeffekter som følge av vedtak om programendringer. ISP trenger fortsatt å bruke tid til å konsolidere den reviderte studieplanen på psykologprogrammet. Instituttet ser at flere av forslagene kan få uønskede konsekvenser. For eksempel kan endringer i årsstudiet bety at de tilsvarende tematiske emnene i psykologprogrammet må endres unødig mye. Et annet eksempel er at det å flytte ex.phil. til etter det første
året, kan få uønskede følger for emneinnhold og rekkefølge i den reviderte studieplanen.
Begge disse forholdene bør utredes nærmere.
ISP ser det som vesentlig at studieplanmessige konsekvenser som gjelder emner der ISP har
et hovedansvar, blir omtalt også under gjennomgangen av ISP i notatet. For eksempel bør enkelte emner og forhold som gjelder psykologprogrammet som nå omtales under IKP, også omtales under ISP.
Behovet for å styrke muligheten til tverrfakultære emner og program må presiseres. ISP mener
det er viktig å stimulere til flerfaglige og flerfakultære tilbud. Selv om slike tilbud kan være logistisk krevende, kan de være et svar på reelle behov i forskjellige sektorer og et svar på reelle
behov for nye fag og fagkombinasjoner. Et eksempel er det flerfakultære emnet i konfliktløsning der vårt fakultet og jus samarbeider. Dette bør presiseres som et eget punkt i forslaget til
studieplanendringer.
ISP mener at nøkkelinformasjonen om instituttene bør være mer uttømmende i planutkastet.
Informasjonen som presenteres i forslaget, bør ikke minst få fram hvor ofte emner blir gjen-
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•

nomført (2 ganger hvert år, eller bare 1 gang i året eller bare annet hvert år), og informasjonen
bør omfatte noe informasjon om forholdstall for antall vitenskapelig ansatte og antall studenter
og teknisk-administrativt ansatte.
Ex.fac. utgjør en brikke i dagens årsstudium, og dette elementet i årsstudiet bør ha en plass i
vurderingene om hva som er fornuftig å gjøre av endringer på årsstudiet. Ex.fac. bør nevnes
tydeligere i planutkastet.

Evalueringskomitéens vurdering
Komitéen ser med tilfredshet at fakultetet i sin analyse av studieprogrammene også har analysert bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi, bachelorprogrammet i generell psykologi og årsstudiet. Fakultetets analyser innebærer analyser av antall søkere, gjennomføring, studiepoengsproduksjon, prognoser, identifisering av langsiktige problemer og
forslag til løsninger. Komitéen har derfor ikke gått inn og foretatt de samme analysene, men
bygger på fakultetet sine.

Beskrivelse og kommentarer til bachelorprogrammet i arbeidsog organisasjonspsykologi
Studieplanen for bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi er beskrevet her:
http://www.uib.no/studieprogram/BAPS-AOP/plan. (vedlegg 4).
Tabell 1 viser at studieplanen for bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi
har stabil og god rekruttering med om lag fem førsteprioritetssøkere pr studieplass. Antallet
studieplasser ble øket fra 40 til 60 fra 2012. Antall registrerte studenter har øket tydelig. Studiegjennomføringen er imidlertid ikke sterk: bare om lag 40-50 % fullfører BA-graden. Forklaringer på en slik relativ lav gjennomføring kan være:
• En del studenter gjennomfører spesialiseringsemner og fullfører gradsstudier andre
steder
• En del studenter benytter studieretten på BA-graden til å ta opp igjen enkeltfag med
sikte på å komme inn på profesjonsstudiet i psykologi
• Studenter har manglende studietilhørighet
• Studenter har for få faste faglærere
• Yrkesrelevansen er ikke klar nok
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Tabell 1. Bachelorprogrammet i bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi
(hentet fra fakultetets gjennomgang september 2014. For presisering av tellekriterier: se fakultetets gjennomgang)
2010

2011

2012

2013

Antall studieplasser

40

40

60

60

Antall søkere (1. prioritet)

215

229

286

287

Tilbud opptak (alle prioriteter)

68

66

142

134

Akseptert tilbud (alle prioriteter)

42

47

99

93

Møtt (alle prioriteter)

39

39

91

84

Totalt registrerte studenter (høst)

86

83

132

156

Antall ferdige kandidater

34

21

31

29

Studiepoengproduksjon (hele året)

86,8

119,5

124

123,3

75 % av resultatbasert uttelling

2 148 300

3 047 250

3 255 000

3 236 625

Programsensorrapport
Flere programsensorrapporter og kommentarer til ulike sider ved programmet er produsert de
siste årene, de siste er vedlagt (vedlegg 5, 6 og 7).
Evalueringskomiteens vurdering
Evalueringskomiteen deler fakultetets vurdering når det gjelder bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi. Dette innebærer blant annet tiltak for å oppnå flere vitenskapelig ansatte som undervisere og veiledere slik at det blir flere studenter pr. lærer. Komiteen ser også at det kunne være på sin plass med mer ressurser til mer varierte læringsformer
(som for eksempel gjennomgang og drøfting av pensum-artikler).

Beskrivelse og kommentarer til bachelorprogrammet i generell
psykologi
Studieplanen for bachelorprogrammet i generell psykologi er beskrevet her:
http://www.uib.no/studieprogram/BAPS-PSYK/plan (vedlegg 8).
Her gjelder samme forhold som for bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi. Tabell 2 viser at også bachelorprogrammet i generell psykologi har stabil og god rekruttering med om lag fem førsteprioritetssøkere pr studieplass. Også her ble antallet studieplasser
øket fra 40 til 60 fra 2012, og antall registrerte studenter har øket. Bare om lag 40-50 % fullfører BA-graden. Forklaringer på dette kan være samme som for bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykolog, som for eksempel manglende klarhet i yrkesrelevans og for
få lærere (se over).

6

7
Tabell 2: Bachelorprogrammet i generell psykologi (hentet fra fakultetets gjennomgang september 2014. For presisering av tellekriterier: se fakultetets gjennomgang)
2010

2011

2012

2013

Antall studieplasser

40

40

60

60

Antall søkere (1. prioritet)

221

205

287

269

Tilbud opptak (alle prioriteter)

65

65

153

155

Akseptert tilbud (alle prioriteter)

53

42

105

101

Møtt (alle prioriteter)

51

35

92

92

Totalt registrerte studenter (høst)

94

81

122

150

Antall ferdige kandidater

17

18

18

23

Studiepoengproduksjon (hele året)

96,6

102,8

91

106,6

75 % av resultatbasert uttelling

2 390 850

2 621 400

2 388 750

2 798 250

Programsensorrapport
Flere programsensorrapporter, kommentarer til ulike sider ved programmet og rapporter om
eksamensavvikling er produsert de siste årene (vedlegg 9 – 13), den siste programsensorrapporten er vedlagt (vedlegg 9). I rapporter fra programsensor Frode Svartdal (se vedlegg) for
bachelor i generell psykologi er følgende vurdert:
• Eksamen i PSYK100 vurdering av oppgavetekstene gitt høsten 2012 i lys av læringsmålene for emnet PSYK100.
• Karakterfastsettelse av 6 eksamensoppgaver på PSYK100
• Karakterfastsettelse av 3 bacheloroppgaver
• Om oppgaveteksten var dekkende i forhold til læringsmålene på PSYK100
Det første spørsmål programsensor er bedt om å besvare, er om eksamensoppgavene H2012
er dekkende i forhold til læringsmålene. Programsensor svarer et klart ja på dette spørsmålet.
Programsensor vurderte de overnevnte besvarelser med egne karakterer, som deretter ble
sammenlignet med de faktiske karakterene. Programansvarlig Åge Diseth konkluderte med at
det var høy grad av samsvar mellom programsensorens vurdering og de opprinnelige karakterene på hhv. PSYK100 og bacheloroppgavene (se vedlegg). De avvik som er presentert er
ikke større eller flere enn hva som kan forventes. Uansett er det statistiske grunnlaget (begrenset til hhv. 6 oppgaver i PSYK100 og 3 bacheloroppgaver) ikke tilstrekkelig grunnlag for
å iverksette eventuelle tiltak.
Programsensor stiller et par spørsmål om bacheloroppgavene: 1) Hvor mye veiledning og
hjelp gis til en bacheloroppgave, og i hvilken form, og 2) tar karaktervurderingen hensyn til
den veiledning/hjelp som er gitt? Programsensor konkluderer med at det kan være relevant å
ha innsyn i prosessene som ligger bak produktet. For de tre rapportene her foreligger det ikke
noe forord eller annen redegjørelse for prosjektarbeidet, og programsensor anbefaler at man
bør kanskje vurdere om noe slikt bør kreves som vedlegg til rapporten.
Programansvarlig tar disse momentene til etterretning i fremtidig arbeid med kvalitetsforbedring av årsstudiet og bachelorstudiet i generell psykologi
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Evalueringskomiteens vurdering
Evalueringskomiteen deler ISPs vurdering når det gjelder bachelorprogrammet i generell
psykologi. Dette innebærer blant annet å vurdere bedre yrkesrelevans og å ansette flere vitenskapelig ansatte som undervisere slik at det blir flere studenter pr. lærer. Komitéen ser det
som viktig å fortsette å holde oppmerksomheten rettet mot karakterfastsetting for å sikre likebehandling, og fortsatt sikre at studentene kjenner til hva som forventes på eksamen.

Beskrivelse og kommentarer til årsstudiet i psykologi
Flere nye analyser av årsstudiet i psykologi foreligger: en analyse ved programansvarlig Åge
Diseth (juni 2014, vedlegg 14), fakultetets analyse). Fakultetet sier om årsstudiet:
Årsstudiet i psykologi vil fra høsten 2015 ha 320 studieplasser. Studieplassene på årsstudiet i psykologi
er i perioden 2012-15 redusert som følge av omfordeling til de to BA-programmene i psykologi der man
fra høsten 2012 økte fra 40 til 60 studieplasser per program per år. I tillegg har man hatt en omfordeling
av studieplasser ved opprettelsen av masterprogrammet i psykologi. Årsstudiet består pr i dag av
Ex.Phil (10 sp), Ex.fac (10 sp) og ytterligere 40 sp psykologiemner. Det er ingen valgfrie emner. Årsstudiet, inkludert Ex.Phil og Ex.Fac utgjør opptaksgrunnlag for 82 plasser på profesjonsstudiet i psykologi
ved UiB. Årsstudiet inngår som del av de to BA-gradene i psykologi. Ex.Phil + Ex.Fac inngår også som
obligatoriske emner i BA-HFR og BA-Ped.
Tabell 5 viser at årsstudiet i psykologi rekrutterer godt, men at bare ca. 50 % av de registrerte studentene avlegger eksamen som genererer resultatinntekter for fakultetet. Den lave gjennomføringen på årsstudiet kan tilskrives gjentak av eksamener, studiefrafall og at en rekke studenter går med «redusert
fart» for å oppnå best mulig karaktergrunnlag for opptak til profesjon. Tabell 5 viser at dersom årsstudiet
hadde hatt «normal» studieprogresjon, uten gjentaksstudenter, skulle fakultetets inntekter fra resultatkomponenten ha vært ca. 1,5 millioner NOK høyere pr år.
Tabell 5: Årsstudium i psykologi (ÅRS-Psy)
2010

2011

2012

2013

Antall studieplasser

500

500

460

390

Antall)

1055

945

810

953

Tilbud opptak (alle prioriteter)

793

787

766

643

Akseptert tilbud (alle prioriteter)

576

545

525

425

Møtt (alle prioriteter)

514

483

474

379

Totalt registrerte studenter (høst)

568

504

494

432

Studiepoengproduksjon
(hele året)
75 % av resultatbasert uttelling

311,9

240,4

241

252,5

7 719 525

6 130 200

6 326 250

6 628 125

Gjentak studiepoengproduksjon
(hele året)
75 % av tapt resultatbasert uttelling
(hele året)

70,7

86,1

51,2

53,6

1 749 825

2 195 550

1 344 000

1 407 000

Studentene på årsstudiet bruker normalt 2 eller 3 år på å oppnå karakteren «A» på de tre tellende
fagene i opptaksgrunnlaget for profesjon. Etter at opptaksordningen ble lagt om ved UiO og NTNU har
det blitt vanskelig å opprettholde en felles nasjonal standard for innhold og pensum på årsstudiet i psykologi. Ved siste opptak til profesjonsstudiet kom bare 40 % av de nye studentene fra UiB, mens de øvrige kom fra seks ulike nasjonale læresteder eller utenlandske institusjoner. Likebehandling ved opptaket er vanskelig og opptaksordningen er svært ressurskrevende.
Psykologi har de siste årene blitt et programfag (5+5 timer) i videregående skole. Psykologi har i løpet
av kort tid blitt et meget populært programfag med over 9200 elever på landsbasis. Minimumskravet for
undervisningskompetanse på VGS er en «årsenhet» eller 60 sp psykologi. Etterspørselen etter lærere
med psykologi i fagkretsen er økende. Årsstudiet i psykologi ved UiB oppfyller ikke kravet til 60 sp siden
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førstesemesterstudiet inkl. ex.phil inngår som del av årsstudiet. Det er ikke krav om at Ex.phil skal inngå
i årsstudier og dette er da heller ikke vanlig ved andre årsstudier ved SV og HF på UiB. En åpenbar fordel med å ta Ex.Phil ut av årsstudiet i psykologi er at en da kan etablere et 60 sp årsstudium i psykologi,
med mulighet for valgemner slik at dette både kan gi formell undervisningskompetanse i videregående
skole og være tjenlig grunnlag for videre BA- og MA studier i psykologi for de som planlegger dette.
Foreslått studieplanendring for årsstudiet i psykologi
Fra 2016 bør årsstudiet i psykologi utvides til et «rent» årsstudium på 60 sp slik at det oppfyller formalkravet til undervisningskompetanse i skolen. I og med at psykologi er blitt et stort programfag i videregående skole vil det være attraktivt for studenter fra andre fakulteter å la psykologi inngå som fag i en
BA eller MA-utdanning. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i de emner som i dag inngår i årsstudium
i psykologi og vurdere behovet for tilpasninger av disse, samt muligheter for å etablere nye valgemner
som del av årsstudiet slik en nylig har gjort ved UiO. Et mer fleksibelt årsstudium kan åpne for at enkelte
emner kan godkjennes både som emne innen årsstudium i psykologi og et mulig nytt årsstudium i pedagogikk (Eks. emnet PSYK 109 «Motivasjon og mestring» og/eller emnet PED 112 «Pedagogiske perspektiv på læring»). Dette åpner også for at BA-gradene i psykologi, pedagogikk og spesialpedagogikk i
det første året vil kunne ha en kombinasjon av felles og gradsspesifikke emner slik at det første året
også kan utgjøre et årsstudium i faget. Ex.Phil vil kunne integreres i andre eller tredje studieår sammen
med øvrige gradsspesifikke emner. I Tabell 6 er vist UiO sin nye modell for årsstudiet i psykologi med
årlig opptak til 100 studieplasser.
Tabell 6: Eksempel - Årsstudiet i psykologi ved UiO

2. semes-

PSY1101 - Innføring i sosial - og per-

PSY1010 - For-

ter

sonlighetspsykologi

skningsmetode I

Valgfritt fordypningsemne

i psykologi (*)

1. semes-

PSY1000 - Innføring i generell psykologi

ter

PSY1200 - Innføring i utviklingspsykologi

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

(*) Innføring i kognitiv psykologi, Innføring i arbeidspsykologi eller Innføring i abnormalpsykologi
Kostnader og konsekvenser av tiltaket
Årsstudiet i psykologi bør gjennomgås i løpet av 2015 med sikte på at årsstudiet fra 2016 skal utgjøre
en 60 sp enhet i psykologi, med mulighet for enkelte valgemner etter modell fra UiO. Fra 2016 vil 82
studieplasser bli overført fra årsstudiet i psykologi for å inngå som første år av profesjonsstudiet i psykologi. I 2016 vil det dermed gjenstå 238 studieplasser på årsstudiet i psykologi. Det vil være naturlig å
vurdere dimensjonering og fordeling av studieplasser mellom årsstudiet i psykologi, ett eventuelt årsstudium i pedagogikk og dimensjonering av BA-gradene i psykologi og pedagogikk. Ettersom disse lavere
grads emnene alle har finansieringskategori F vil en kunne tilpasse dimensjoneringen noe til søknadsgrunnlaget i 2016. Omleggingen av årsstudiet i psykologi vil redusere fakultetets kostnader knyttet til
Ex.phil og øke fakultetets egen studiepoengproduksjon ved å legge til rette for nye studentgrupper som
legger vekt på en målrettet gjennomføring av årsstudiet for eksempel med tanke på å oppnå undervisningskompetanse i videregående skole eller som del av andre studieløp.
 Fra 2016 overføres 82 studieplasser fra årsstudiet i psykologi til profesjonsstudiet.
 Fra 2016 endres årsstudiet i psykologi til 60 sp årsenhet uten Ex.Phil.
 I løpet av 2015 gjennomgås dimensjonering (studieplasser) og innretning av årsstudiet i psykologi med sikte på mulighet for å etablere enkelte valgemner som del av årsstudiet.
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Evalueringskomiteens vurdering
Evalueringskomiteen stiller seg bak ISPs vurderinger når det gjelder årsstudiet (se ISPs vurdering lenger oppe), inklusive å legge ex.phil. til seinere i studieløpet (etablere et 60 sp årsstudium i psykologi), etablere flere valgemner og ønsket om flere lærere ved årsstudiet. Komitéen ser det som viktig å fortsette å holde oppmerksomheten rettet mot karakterfastsetting
for å sikre likebehandling, og fortsatt sikre at studentene kjenner til hva som forventes på
eksamen.

Fasiliteter og praktisk tilrettelegging
I mange år har studenter ved bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi,
bachelorprogrammet i generell psykologi og årsstudiet hatt dårligere betingelser for et godt
læringsmiljø sammenliknet med studenter ved alle andre fakulteter. Det har vært stor mangel
på studentarbeidsplasser, vrimleareal, studentkontorer o.l.. Fakultetet gjennom en omfattende
prosess og i dialog med UiB-styret vedtatt ombygging av kjeller, første- og andre etasje i
Christiesgate 12. Begrunnelsen er å legge forholdene bedre til rette for studenter på lavere
grad.
Evalueringskomiteens vurdering
Komiteen bifaller ombyggingen, og regner det i denne forbindelse som svært viktig å fortløpende vurdere hvordan de nye kan fasilitetene på en optimal måte kan anvendes. Det samme
gjelder tilrettelegging for læringsmiljøet etter ombyggingen.
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En strategi for økt studiekvalitet og styrking av instituttenes fagmiljø
I inneværende planperiode har grunnmiljøene ved fakultetet gjort mye for å fornye og videreutvikle
emner og utdanningsprogram. Ved inngang til ny strategiplanperiode er det derfor aktuelt å synliggjøre
resultater og gjøre opp status.
Gjennom dialogmøter og diskusjoner i KUE, instituttledermøter og fakultetsstyremøter har
grunnmiljøene sammen med fakultetsledelsen identifisert flere utfordringer/problemområder.
Prosessene har også identifisert åpenbare styrker og ulike forslag til løsninger. Fakultetsstyret og
instituttledelsen har i løpet av våren 2014 kommet med innspill og kommentarer til mulige tiltak for økt
studiekvalitet og styrking av instituttenes fagmiljø og studietilbud. Følgende tiltak er aktualisert i
notatet:
HEMIL: BA‐graden legges ned og ressurser fra BA‐graden benyttes til fagmiljøene knyttet til MA‐gradene
slik at disse konsolideres og styrkes.
IPED: Det etableres en ny BA‐grad i spesialpedagogikk ved IPED (ISP og IBMP bidrar). MA‐pedagogikk og
EVU tilbud rettet mot skole og utdanningssektoren utvikles og styrkes. BA‐pedagogikk styrkes gjennom
årsstudium i pedagogikk som første studieår på BA‐Ped.
IBMP: MA‐logopedi bygges ut og styrkes gjennom flere studieplasser og som påbygging på BA‐
spesialpedagogikk til et 5‐årig studieløp som kan gi autorisasjon som logoped. Utviklingen av MA‐
Psykologi med neuroscience videreføres.
ISP: Årsstudiet i psykologi utvikles til et 60 sp studieløp med mulighet for valgemner etter modell fra UiO
og BA‐gradene i psykologi styrkes gjennom årsstudium i psykologi som første studieår på BA‐Psyk.
IKP: Profesjonsstudiet går over til opptak via SO og kliniske emner/profesjonsforberedende undervisning
kan begynne tidligere i studieløpet. Ressursgevinster fra omleggingen benyttes til å styrke undervisning
innen basalområder og klinikk.
Ex.Phil: Utgår fra årsstudiet i psykologi/pedagogikk og flyttes til andre år av BA‐gradene. Resursgevinster
fra tiltaket forutsettes benyttet til å styrke lavere grads undervisning i psykologi og pedagogikk.

Omtalen i dette dokumentet er pr. 27. August 2014 og erstatter tidligere versjoner. Dokumentet er
fremdeles å betrakte som et arbeidsdokument som vil kunne bli oppdatert og konkretisert i dialog med
styret, instituttledere, ansatte og studenter i tiden fremover.
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Nasjonale føringer, institusjonelle særtrekk og lokale behov
Kunnskapsdepartementet (KD) har i budsjettbrevet til universitets og høgskolesektoren og i eget
oppdragsbrev 26.05.14 understreket behovet for økt fokus på kvalitet og bærekraftige studietilbud i
UHR sektoren. Institusjonene er pålagt å vurdere tiltak der undervisningstilbud har få faste vitenskapelig
tilsatte og/eller under 20 studenter. UiB har i brev 06.06.14. bedt fakultetene om tilbakemeldinger.
UiB synes å ha flere strukturelle utfordringer sammenlignet med UiO og NTNU:





Relativt færre studenter på andre syklus (MA‐Nivå) og flere på første syklus.
Relativt svakere gjennomføring av lavere grads studier (Årsstudier og BA‐nivå).
Relativ nedgang (6 % i 2013) i førsteprioritetssøkere via Samordna Opptak (SO).
Relativt svakere vekst i NYE studieplasser enn UiO, NTNU og høgskolene.

UiB skal i løpet av høsten 2014 legge grunnlaget for en ny strategiplan for neste periode. Klima,
utviklingsrelatert og marin forskning er foreslått som brede satsningsområder.
I budsjettet for 2015‐2017 prioriterer UiB nye studieplasser til mediefag (SV), sivilingeniør (MN),
fiskehelse (MN) og juridiske fag (JUR).
I regjeringens plattform er utvikling av offentlige tjenester og næringsutvikling brede satsningsområder i
tillegg til mer spesifikke områder som (psykisk) helse, rus, skole og utdanning. PSYFAK har i budsjett for
2014 og 2015 spilt inn behov for nye 30 nye studieplasser på MA‐nivå der vi har særlig sterk
rekruttering, dvs. i første rekke til psykologi og logopedi. I tillegg til dette ønsker fakultetet å bidra til
styrking av regjeringens satsning på skole og utdanning gjennom pedagogikk og lærerutdanningen.

Det psykologiske fakultet – muligheter og utfordringer
Det psykologiske fakultet (DPF) har flere sterke sider og en del konkrete utfordringer:















Fakultetets forskere er blant de mest produktive ved UiB
Fakultetets PhD‐kandidater inkludert DK‐programmet viser gode resultater
Forsknings‐ og undervisningstema har stor bredde, aktualitet og samfunnsrelevans
Institutter og forskningsgrupper er vel etablert
Vi har administrative støttefunksjoner som holder høy kvalitet
Rekrutteringen til tre av de fire BA‐gradene, MA‐gradene og profesjonsstudiet er meget god
Fakultetet vil i løpet av 2015 etablere en rekke nye studentarbeidsplasser i C‐12
Gjennomføringen på samtlige BA‐program er imidlertid svak, bare 40‐50 %.
Gjennomføring og progresjon på årsstudiet i psykologi er svak med høyt gjentak av eksamen.
Lavere grads studenter rapporterer lav fagtilhørighet og er usikre på gradens yrkesrelevans.
Flere av MA‐gradene har sårbare fagmiljø, små studentkull og bare opptak hvert annet år.
Flere fagmiljø melder om en ubalanse mellom ressurser og oppgaver/slitasje.
Økt behov for tidsmessige arealer til undervisningsrom, klinikker, kontor og laboratorier.
Utredning av Årstadvollen campus kan gi nye muligheter for fagmiljøene på lengre sikt.
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DPF skal tilby attraktive studier med høy samfunnsrelevans
Det psykologiske fakultet skal ha sterke fagmiljø som tilbyr attraktive forskningsbaserte studier med høy
kvalitet og samfunnsrelevans. Fakultetets fire BA‐program gjennomfører i 2014 en planlagt
programevaluering. I tillegg til dette vurderer fakultetet og instituttene ulike utdanningsstrategiske tiltak
som det kan være aktuelt å gjennomføre i perioden 2015 ‐2017 med sikte på:









At alle utdanningsprogrammene skal ha en tilstrekkelig robust fagstab
At studentene opplever fagtilhørighet, har gode arbeidsplasser og godt studiefellesskap
At studiegjennomføring på lavere grad skal øke fra 50 % til 75 % innen 2017
At flere MA‐program skal kunne tilby årlig opptak fra 2016
At fakultetet frem mot 2017 skal bygge opp og vedlikeholde en attraktiv EVU‐portefølje
At studiene er forskningsbaserte med høy faglig og pedagogisk kvalitet
At utdanningsmålene er motiverende og tydelig viser til samfunnsrelevans
At fakultetet har minimum 2 førsteprioritetssøkere pr studieplass til alle program.

HEMIL: Studieplanendringer for å styrke utsatte fagmiljø
HEMIL har 27,55 vitenskapelige og 3 administrative årsverk.1 HEMIL forvalter 5 ulike studieprogram (1
på lavere grad og 4 på høyere grad) der masterprogrammene har opptak annet hvert år. Instituttets
budsjettmessige andel av variable driftsmidler var i 2014 på 1 340 753 millioner – fordelt på kr 98 326
fra studiepoengproduksjon, kr 580 109 fra forskning og kr 662 318 basert på antall årsverk. HEMIL
forvalter totalt 200 studieplasser og har ansvar for totalt 32 emner av ulikt omfang, som sammen utgjør
620 studiepoeng. Noen av studieprogrammene har obligatoriske emner som gis av andre fakulteter.
Med unntak av MA i GAD, som har 14‐16 studieplasser, har samtlige masterprogram 20 studieplasser.
Snittet av registrerte studenter på masterprogrammene de siste fire høstsemestrene (2013, 2012, 2011
og 2010) viser at det er rundt 20 studenter på masterprogrammene med unntak av MA i GAD som i snitt
har ca. 15 registrerte studenter på programmet.
BA‐Helsefremmende (HFR)
HEMIL har årlig opptak på 40 studenter, til sammen 120 studieplasser på BA‐HFR. Programmet har
gjennom flere år hatt svak rekruttering og gjennomføring slik Tabell 1 indikerer. HEMIL har 2 stillinger
knyttet til obligatoriske emner på BA‐HFR. Programmet er tverrfakultært og studiepoengproduksjonen
ved HEMIL er derfor lav. HEMIL har gjennom flere år forsøkt ulike tiltak for å styrke rekruttering og faglig
tilhørighet/gjennomføring. Programmets tverrfakultære karakter gjør det vanskelig å etablere sosial og
faglig tilhørighet, samt at flere høgskoler, deriblant HiB, også tilbyr konkurrerende program.
Tabell 1: Bachelorprogrammet i folkehelse og helsefremmende arbeid (BA‐HFR)

2010

2011

2012

2013

Antall studieplasser

40

40

40

40

Antall søkere (1. prioritet)

34

62

59

58

Tilbud opptak (alle prioriteter)

66

68

84

99

1

Alle data om ansatte og årsverk i dette dokumentet er per 26. juni 2014 og er hentet fra UiBs personalsystem
(PAGA). Vikarer er utelatt.
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Akseptert tilbud (alle prioriteter)

32

38

33

47

Møtt (alle prioriteter)

28

34

31

41

Totalt registrerte studenter (høst)

74

72

64

72

13

12

23

6

19,5

15,5

15,5

11

482 625

395 250

406 875

288 7504

Antall ferdige kandidater
Studiepoengproduksjon (hele året)
75 % av resultatbasert uttelling
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Foreslått studieplanendring for BA‐HFR
HEMIL foreslår at BA‐HFR har siste opptak av 40 studenter høsten 2014 og at programmet deretter
gradvis fases ut fra høsten 2015 og frem til våren 2017, med muligheter for å avlegge eksamen til og
med våren 2018.
Kostnader og konsekvenser av tiltaket
Forslaget innebærer at fakultetet over en 3‐års periode legger ned 120 studieplasser på BA‐HFR.
Programmet er tverrfakultært og berørte fakulteter må informeres om endringene. Studentene på
programmet må ivaretas og det må etableres gode rutiner for avvikling av utsatte prøver mv.
Studieplassene ved BA‐HFR ble opprettet i forbindelse med kvalitetsreformen og ble ikke fullfinansiert
ved oppstart.5 Programmets tverrfakultære innretning tilsier at HEMIL hverken har fått full uttelling for
studiepoengproduksjon eller hatt full basisfinansiering for de 120 studieplassene på BA‐HFR. Det er
rimelig å ta utgangspunkt i at de 2 faste vitenskapelige stillingene og tilhørende administrativ ressurs
tilsvarer basisfinansiering for om lag 60 fullfinansierte studieplasser i kategori F.
 Dersom BA‐HFR legger ned 120 studieplasser bør 60 studieplasser med tilhørende
basisressurser (2 stillinger) omfordeles internt for å styrke MA‐tilbudet ved HEMIL.
MA‐programmene ved HEMIL
HEMIL har fire ulike MA‐program med god rekruttering, høy gjennomføring og stor samfunnsrelevans.
De to internasjonale MA‐programmene er høyt etterspurt blant kvotestudenter og er viktige for UiB sin
utviklingsrelaterte og internasjonale profil. MA‐gradene har imidlertid små fagmiljø og relativt få
studenter. Opptak annet hvert år gjør MA‐programmene sårbare og NOKUT har i sin tilsynsrapport nylig
bedt UiB/HEMIL om å vurdere om MA‐GAD har tilstrekkelig faglig og forskningsmessig basis.
Foreslått studieplanendring for HEMIL sine MA‐program
HEMIL ønsker å styrke MA‐gradene og foreslår å innføre årlig opptak til MA‐BARN og MA‐HFR ved å
konvertere 60 studieplasser fra BA‐HFR til 40 studieplasser på MA‐nivå, fordelt på 20 til MA‐BARN og 20
til MA‐HFR. Studiene har god søkning og høy samfunnsrelevans. Årlig opptak vil stimulere til økt
synlighet og søkning til programmene, samt gi muligheter for faglig samarbeid om enkelte emner. Et
styrket MA‐tilbud med årlig opptak vil også kunne virke rekrutteringsfremmende for studenter utenfor
UiB og BA‐studenter ved UiB som fyller kvalifikasjonskravene.

2

Studiepoengproduksjon viser antall avlagte 60‐studiepoengs enheter på emner som tilhører programmet. Det som er vist her
er ny egenfinansiert studiepoengproduksjon. I departementets finansieringsmodell brukes dette som datagrunnlag.
3
Uttellingen har en forsinkelse på to år, det vil si at uttellingen for f.eks. 2013 ikke vil komme fakultetet til gode før i 2015.
4
Her er satsen for 2014 (35 000 per studiepoengsenhet) brukt. Uttellingen vil derfor kunne være noe høyere i 2015.
5
Jmf. fakultetsstyresakene 11/04 (arkivsaksnr. 04/2189) og 25/04 (arkivsaksnr. 04/2878).
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HEMIL foreslår i tillegg å samordne opptaket til de to internasjonale masterprogrammene MA‐GAD og
MA‐HPRO, slik at det blir mulig å styrke samarbeidet og det faglige grunnlaget for programmene.
Programmenes relevans og meget gode rekruttering tilsier at det er ønskelig å øke kvoteplassene ved
begge programmene. De engelskspråklige programmene kan tilby enkelte valgemner som også kan
utvikles til EVU‐emner og/eller gjennomføres som frittstående emner av innreisende
utvekslingsstudenter. Tilsynsrapporten fra NOKUT og den faktiske bemannings/ressurssituasjonen til
programmene indikerer imidlertid at MA‐GAD er i en særlig utsatt situasjon og at det er begrenset hva
fakultetet kan gjøre av interne omfordelinger uten å svekke andre prioriterte områder. I forbindelse
med budsjett for 2015 vil det derfor være nødvendig å be UiB sentralt om en styrking av MA‐GAD som
del av UiB sin fortsatte satsning på utviklingsrelatert forskning. Det er behov for en nærmere avklaring
omkring utforming av de internasjonale programmene ved HEMIL.
HEMIL ønsker også fra høsten 2015 å gjennomføre metodeundervisningen på MA‐gradene innenfor
instituttets egne ressursrammer. Dette er både begrunnet i faglige og økonomiske forhold. Tiltaket
forutsettes avklart med MOFA og skal ikke medføre ekstra kostnader.
Kostnader og konsekvenser av tiltaket
Overføring av studieplasser fra BA‐HFR til MA‐BARN og MA‐HFR bør skje parallelt med nedbyggingen av
BA‐HFR. Dette betyr at en fra høsten 2016 innfører årlig opptak på begge de to MA‐programmene med
inntil 20 plasser pr. år
Omfordelingen fra BA‐HFR til MA‐HFR og MA‐BARN vil innebære at de 2 vitenskapelige stillingene ved
BA‐HFR, med tilhørende administrativ ressurs, gradvis kan fases inn mot MA‐programmene ved HEMIL.
Estimerte studiepoenginntekter fra økt MA‐opptak i 2016 og bedre gjennomføring av studiene vil kunne
finansiere ytterligere ca. 1,5 nye stillinger ved MA‐programmene ved HEMIL fra 2019.
Omleggingene fra BA‐HFR til MA‐gradene ved HEMIL vil i perioden 2015 til 2018 trolig innebære
omstillingskostnader på 1‐1,5 millioner pr år før økte resultatinntekter kan påregnes fra 2019 og
fremover dersom studieplassene fylles og studentene gjennomfører studiene. Vedlegg 1 viser en
prognose for resultatinntekter knyttet til de foreslåtte omleggingene på HEMIL i perioden 2014‐2020.
I tillegg ønsker HEMIL å styrke kvaliteten på de to engelskspråklige MA‐programmene MA‐GAD og MA‐
HPRO ved at metodeundervisningen blir felles og en får kapasitet til å kunne tilby enkelte valgemner
som også kan utvikles til EVU‐emner og/eller gjennomføres som frittstående emner av innreisende
utvekslingsstudenter. En nærmere gjennomgang er aktuelt ifm NOKUT sin evaluering.
 Opptaket til BA‐HFR opphører fra høsten 2015 og 60 studieplasser fra BA‐HFR konverteres til
40 studieplasser på MA‐HFR og MA‐BARN for å kunne tilby årlig opptak fra 2016.
 Det er behov for å styrke ressursbasen for de internasjonale programmene og vurdere
muligheter for samordning, eventuelt årlig opptak innenfor en bærekraftig ressursramme.
 Ut fra høy relevans og god rekruttering bør MA‐GAD og MA‐HFR tilføres flere kvoteplasser
 Metodeundervisning på MA‐HFR og MA‐BARN overtas av HEMIL fra 2015.

IPED: Aktuelle studieplanendringer i perioden 2015 ‐ 2017
IPED har 29,1 vitenskapelige og 2 administrative årsverk. IPED forvalter fagområdet
universitetspedagogikk og pedagogikk i lærerutdanning, bachelor og to masterprogram i pedagogikk,
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samt veiledningsstudiet og rektorutdanning som begge er EVU‐tilbud. De to MA‐programmene har
opptak annet hvert år. Instituttets budsjettmessige andel av variable driftsmidler var i 2014 på 1 282 040
millioner – fordelt på kr 203 628 fra studiepoengproduksjon, kr 231 688 fra forskning og kr 846 724
basert på antall årsverk. IPED forvalter totalt 340 studieplasser og har ansvar for totalt 45 emner av ulikt
omfang, som til sammen 612,5 studiepoeng. Lærerutdanningen (PPU og integrert lærerutdanning) er
tverrfakultært med didaktikkemner på hhv MN, SV og HF. Begge IPED sine masterprogram har 20
studieplasser annet hvert år og snittet av registrerte studenter på masterprogrammene de siste fire
høstsemestrene (2013, 2012, 2011 og 2010) viser at det er i rundt 20 studenter på campus‐programmet,
mens det er nærmere 30 studenter på deltidsprogrammet (går over 4 år). I tillegg kommer at PPU har en
opptaksramme på 180 studieplasser i året, men at kapasitetsbegrensninger og rekruttering innebærer at
bare om lag 856 studieplasser er tatt i bruk.
BA‐Pedagogikk (PED)
IPED har årlig opptak på 40 studenter, til sammen 120 studieplasser på BA‐PED. Programmet ble
etablert på basis av kvalitetsreformmidler. Tabell 2 indikerer at BA‐Ped har god rekruttering, men likevel
bare om lag 40 % gjennomføring.
Tabell 2: Bachelorprogrammet i Pedagogikk (BA‐Ped)

Antall studieplasser
Antall søkere (1. prioritet)
Tilbud opptak (alle prioriteter)
Akseptert tilbud (alle prioriteter)
Møtt (alle prioriteter)
Totalt registrerte studenter (høst)
Antall ferdige kandidater (hele året)
Studiepoengproduksjon (hele året)7
75 % av resultatbasert uttelling8

2010

2011

2012

2013

40
68
65
37
33
69
17
38,5
952 875

40
78
67
47
43
72
20
38,9
991 950

40
90
83
36
31
68
13
39
1 023 750

40
112
100
55
51
82
16
49,3
1 294 1259

Bortfallet av inntekter som følge av lav gjennomføring kompenseres ved økt opptak til åpne emner i BA‐
graden. Studieevalueringer har pekt på at studentene etterspør tydeligere informasjon om yrkesveier
etter studiet og at fraværet av pedagogiske emner i førstesemesterstudiet fører til svekket fagtilhørighet
og studiemotivasjon.
Foreslått studieplanendring for BA‐PED
IPED ønsker at emnet POH100 (som i dag gjennomføres sammen med BA‐HFR) fra høsten 2015 skal
endres til et rent innføringsemne i pedagogikk. Dette vil uansett måtte gjøres dersom BA‐HFR legges ned
fra høsten 2015. I tillegg til dette er IPED i likhet med ISP (se senere) innstilt på å flytte Ex.Phil fra første
til andre studieår i BA‐graden slik at emnet PED100 fra 2015 kan utgjøre et 15‐20 sp innføringsemne i
pedagogikk. IPED vurderer også muligheten for å samarbeide med ISP om en nytt felles innføringsemne
på 10‐15 sp innen psykologi og pedagogikkfagene.
6
7

Snitt basert på tall over registrerte studenter i høstsemesteret for årene 2013, 2012, 2011 og 2010.

Studiepoengproduksjon viser antall avlagte 60‐studiepoengs enheter på emner som tilhører programmet. Det som er vist her
er ny egenfinansiert studiepoengproduksjon. I departementets finansieringsmodell brukes dette som datagrunnlag.
8
Uttellingen har en forsinkelse på to år, det vil si at uttellingen for f.eks. 2013 ikke vil komme fakultetet til gode før i 2015.
9
Her er satsen for 2014 (35 000 per studiepoengsenhet) brukt. Uttellingen vil derfor kunne være noe høyere i 2015.
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Dersom Ex.Phil. blir flyttet fra første til andre studieår på BA‐graden vil det kunne åpne for at første
studieåret av BA‐Ped også kan utgjøre en selvstendig 60 sp "årsenhet" i pedagogikk. En slik utvikling av
første året av BA‐graden vil både kunne styrke fagprofilen på BA‐graden i pedagogikk og utgjøre et
rekrutteringsgrunnlag for suppleringsopptak til ledige studieplasser på BA‐Ped. For å øke rekrutteringen
kan enkelte emner også tilbys som EVU‐tilbud til skole‐ og utdanningssektoren. Et årsstudium i
pedagogikk kan også gi nye muligheter for samhandling med årsstudiet i psykologi ved at studenter fra
begge fagområdene kan få tilgang til flere relevante åpne emner.
BA‐PED har i likhet med de øvrige BA‐gradene en relativt svak med gjennomføring < 50 %. Et mulig
virkemiddel for å motvirke frafall kan være å gjennomføre årlig opptak til campus‐masteren, men ha
utsatt oppstart (plassgaranti) for studenter som fullfører BA‐Ped eller gi en andel av søkerne
gjennomgående studierett til MA‐graden allerede ved opptaket fra SO.
Kostnader og konsekvenser av tiltaket
Omleggingene ved BA‐Ped vil i perioden 2015 til 2016 innebære visse omstillingskostnader i form av
utvikling av nye emnebeskrivelser og revidert studieprogram. En permanent omlegging av BA‐PED ved å
etablere et nytt innføringsemne i pedagogikk (PED100) i 2015, samt etablere nytt felles innføringsemne
sammen med psykologifaget, vil i fortsettelsen trolig kreve at IPED tilføres 1 ny fast stilling. Kostnadene
må kvalitetssikres og vil avhenge av innsatsfaktorer og muligheter for noe samarbeid om undervisning
med årsstudium i psykologi og mulige økte instituttinntekter som følge av at flere gjennomfører BA‐Ped.
 BA‐PED oppretter emnet PED100 fra høsten 2015 når POH100 legges ned.
 BA‐PED flytter Ex.Phil til andre eller tredje studieår fra 2016 og utvikler felles innføringsemne
med BA‐psykologi.
 Første året av BA‐PED tilrettelegges som årsenhet i pedagogikk fra 2016.
 For å styrke gjennomføringen av BA‐Ped bør en vurdere årlig opptak til MA‐Ped og å tilby en
andel av søkerne til BA‐Ped gjennomgående studierett (plassgaranti) ved opptaket fra SO.
MA‐Pedagogikk og etter‐ og videreutdanning (EVU)
IPED forvalter fag og tematiske områder med høy relevans for skole‐ og opplæringsfeltet. IPED har i dag
to ulike varianter av MA‐pedagogikk, hhv. Campus‐ og IKT/deltidsmaster med alternerende opptak
annet hvert år. Begge MA‐tilbudene har relativt god gjennomføring, men er ressurskrevende med færre
enn 20 studenter pr program. De to MA‐tilbudene er imidlertid «usynkrone» og har i praksis ulik
målgruppe. IPED ser muligheter for å videreutvikle EVU‐ og MA‐tilbudet ytterligere ved å utrede
muligheter for å integrere MA‐emner innenfor skoleledelse (rektorskolen), veiledning og evaluering i de
ordinære MA tilbudene. Behovet for denne type EVU‐tilbud vurderes å ha stor samfunnsrelevans og
interesse både innenfor skole og opplæringssektoren og andre samfunnsområder.
Foreslått studieplanendring for MA‐PED og EVU
IPED planlegger å bruke høsten 2014 til å utforme forslag til nye EVU‐tilbud innen «skoleledelse»,
«veiledning» og «evaluering», samt vurdere muligheten for å revidere studieplanen for MA‐PED med
sikte på at emner innen «skoleledelse», «veiledning» og «evaluering» kan inngå eller utvikles til
fordypningsområder i en revidert MA‐PED.
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Kostnader og konsekvenser av tiltaket
Fakultetet har i 2014 fått en ekstra tildeling fra UiB på kr 300.000,‐ for å stimulere til utviklingsarbeidet
nevnt ovenfor. Kostnader og konsekvenser av en permanent omlegging av MA‐PED og økt satsning på
EVU må utredes nærmere gjennom denne prosessen.
 MA‐PED utredes høsten 2014 med sikte på å styrke EVU og utvikle flere «spor» på MA‐PED.
Praktisk‐Pedagogisk Utdanning (PPU) – disponering av ubenyttede studieplasser.
PSYFAK ved IPED har ansvar for å administrere praktisk‐pedagogisk utdanning (PPU) ved UiB. Denne
utdanningen har 180 studieplasser i kategori D. Opptakstall for perioden 2010‐2014 viser imidlertid at
UiB gjennomgående bare klarer å omsette om lag 80‐100 av disse studieplassene. UiB har med andre
ord over 60 studieplasser med basisfinansiering i kategori D som ikke er tatt i bruk.
Tabell 3: Praktisk‐pedagogisk utdanning (PPU) ved UiB10

Antall studieplasser
Antall søkere
Tilbud opptak
Akseptert opptak
Møtt
Ferdige kandidater

2010

2011

2012

2013

2014

180
281
137
95
69
84

180
343
172
128
115
96

180
329
146
102
91
91

180
353
157
101
89
75

180
349
151
95
‐
72

Foreslått studieplanendring for PPU
PSYFAK vil foreslå overfor UiB at «ledige» studieplasser på PPU blir tatt i bruk for å realisere regjeringens
satsning på skole og utdanning. Konkret vil vi foreslå at 60 studieplasser med tilhørende
basisfinansiering i kategori D konverteres fra PPU til en NY BA‐grad i spesialpedagogikk (BA‐SPED) med
tilsvarende basisfinansiering som for PPU (se nedenfor).
Kostnader og konsekvenser av tiltaket
En omfordeling av studieplasser fra PPU til en ny BA‐grad i spesialpedagogikk vil gi muligheter til å
benytte «ledige» studieplasser fra PPU til å etablere et etterspurt studietilbud med høy relevans for
skole‐ og utdanningssektoren uten å svekke dagens PPU tilbud ved UiB.
 60 ubenyttede og fullfinansierte studieplasser overføres fra PPU til en ny BA‐gard i
spesialpedagogikk (BA‐SPED) fra 2016
BA i Spesialpedagogikk (BA‐SPED).
NFR har nylig (23.juni 2014) lagt frem en nasjonal vurdering av de spesialpedagogiske utdanningene i
Norge, se http://www.forskningsradet.no/prognett‐spesped/Sentrale_dokumenter/1253983268063.
Etablering av en ny BA‐grad i spesialpedagogikk ved UiB vil bidra til å realisere nasjonale målsettinger og
styrke flere av fakultetets fag og utdanningsprogram. Spesialpedagogisk kompetanse er en etterspurt,
faglig og forskningsmessig kompetanse med høy samfunnsrelevans i skjæringspunktet mellom
10

Tallene for 2010‐2013 er hentet fra DBH. Tallene for 2014 er hentet fra FS. Antall møtte for 2014 vet man ikke
før etter 1. september.
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pedagogikk og psykologi. BA‐Spesialpedagogikk vil kunne inkludere enkelte emner fra BA‐PED og BA‐
PSYK programmene i tillegg til at det må utvikles enkelte nye emner, herunder praksisrelaterte emner. I
tillegg til at BA‐SPED kan integrere eksisterende emner på BA‐nivå, vil BA‐SPED også kunne tjene som
opptaksgrunnlag til MA‐PED, MA‐PSYK, MA‐BARN, MA‐HFR og MA‐LOGO. Etablering av BA‐SPED vil
dermed styrke rekrutteringen til flere av fakultetets MA‐grader og sikre at BA‐SPED studentene vil kunne
ha en rekke muligheter til videre studier.
Foreslått studieplanendring for BA‐SPED
Forutsatt godkjenning fra KD og UST høsten 2014, bør det i løpet av 2015 være mulig å utvikle
studieplan og vurdere hvilke nye emner som bør utvikles og hvilke emner fra BA‐PSYK og BA‐PED som
kan inngå, eventuelt tilpasses som emner i en ny BA‐SPED. Første kull i en ny BA‐SPED kan dermed tas
opp fra høsten 2016.
Kostnader og konsekvenser av tiltaket
Dersom 60 studieplasser med tilhørende basisfinansiering i kategori D konverteres fra PPU til en NY BA‐
grad i spesialpedagogikk bør BA‐SPED også kunne ha kapasitet til å motta de 60 studieplassene som er
«til overs» etter omdisponeringen av studieplasser ved HEMIL, selv om disse ikke vil ha samme
basisfinansiering som de studieplassene som tilføres fra PPU. Dette bør likevel være mulig ved å legge til
grunn at om lag 50 % av emnene innen en ny BA‐SPED vil være reelt nye emner, inkludert en kortere
praksisperiode og resterende 50 % av emnene i BA‐SPED vil være «gjenbruk» av eksisterende emner
som inngår i hhv. BA‐PED og BA‐PSYK. Studieprogrammet BA‐SPED vil dermed kunne ha årlig opptak til
40 plasser, totalt 120 studieplasser, fordelt på tre år.
 BA‐SPED opprettes fra høsten 2016 med årlig opptak via SO til 40 studieplasser.
 Av disse kan inntil 20 studieplasser ved BA‐SPED inngå som første 3 år av MA‐logopedi slik at
en kan tilby opptak via SO til en gjennomgående 5‐årig utdanning i logopedi, (se nedenfor).

IBMP: Videreutvikling og styrking av MA‐logopedi
IBMP har 36 vitenskapelige og 11,7 teknisk/administrative årsverk. IBMP forvalter fagområdet logopedi
og leverer undervisning innen biologisk og medisinsk psykologi, inkludert klinisk utdanning i
nevropsykologisk utredning til profesjonsstudiet i psykologi. Instituttets budsjettmessige andel av
variable driftsmidler var i 2014 på 1 735 347 millioner – fordelt på kr 240 230 fra
studiepoengproduksjon, kr 631 928 fra forskning og kr 863 189 basert på antall årsverk. IBMP forvalter
totalt 40 studieplasser på logopedi og har ansvar for totalt 18 emner av ulikt omfang, inkludert
nevropsykologisk klinikk, som sammen utgjør 249 studiepoeng.
MA‐Logopedi (MA‐LOGO) ved IBMP.
Ved UiB har MA‐logopedi årlig opptak til 20 studieplasser og rekrutterer meget godt. Kandidatene er
etterspurte og får jobb straks de er ferdige med studiet. Samfunnsnytten er stor og studiet ved UiB har i
løpet av kort tid fått en sterk nasjonal posisjon med nyskapende internasjonal forskning.
NFR rapporten om spesialpedagogisk utdanning i Norge http://www.forskningsradet.no/prognett‐
spesped/Sentrale_dokumenter/1253983268063 gir viktige signaler om fremtidig organisering av det
spesialpedagogiske fagområdet. I NFR‐rapporten blir det anbefalt at logopediutdanningen i Norge bør
legges til UiO, UiB og UiT. Yrkestittelen «logoped» bør sikres gjennom skikkethetsvurderinger og
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fortrinnsvis gjennom en autorisasjonsordning. Norske logopeder bør ha en femårig utdanning med
autorisasjon, noe de ikke har pr i dag. I følge NFR‐utredningen er behovet for logopeder stort både
innenfor skole og helsevesen. I Tabell 4 er vist søkning og gjennomføring av MA‐logopedi ved UiB.
Tabell 4: MA‐Logopedi (LOGO)

Antall studieplasser
Antall søkere (1. prioritet)
Tilbud opptak (alle prioriteter)
Akseptert tilbud (alle
prioriteter)
Møtt (alle prioriteter)
Antall totalt registrerte
studenter (høst)
Antall ferdige kandidater (hele
året)
Studiepoengproduksjon (hele
året)11
75 % av resultatbasert
uttelling12

2010

2011

2012

2013

20
101
29

20
84
31

20
98
26

20
126
24

23

24

23

22

20

20

20

20

36

41

43

38

10

13

16

19

19,1

23

24,5

26,6

673 275

845 250

937 125

1 017 45013

Norsk logopedlag arbeider for at norske logopeder skal få autorisasjon på linje med helsepersonell og en
har vurdert ulike muligheter for å etablere en integrert 5‐årig logopedutdanning i Norge. Flere
utdanningsinstitusjoner har arbeidet med planer om å utvikle egne studietilbud innen logopedi. NFR‐
rapporten bekrefter at utdanningen ved UiB har en sterk nasjonal posisjon. Fagmiljøet ved IBMP er
imidlertid lite og sårbart for personellutskiftninger (3‐4 ansatte). En videre utvikling av
logopediutdanningen ved UiB er derfor viktig for å opprettholde kvalitet i utdanningen. Ved å bygge ut
logopediutdanningen kan UiB bidra til å sikre en nasjonal utdanningsoppgave der UiB gir en etterspurt
forskningsbasert utdanning med høy samfunnsrelevans.
Gjennomgående studierett fra BA‐SPED til MA‐logo
Fagmiljøet ved IBMP ønsker å videreutvikle og styrke logopediutdanningen ved UiB.
Logopedutdanningen ved UiB ble etablert for å gi et reelt alternativ for logopeder med sitt virke
innenfor helsevesenet, og derfor med en helsefaglig forankring. Det særegne valget på helsefaglige
emner og psykologi har gitt et unikt grunnlag for å utvikle forskningsbasert, eller evidensbasert,
logopedisk praksis. Sammen med problembasert tilnærming som retningsgivende pedagogisk modell,
uteksaminerer programmet kandidater med oppdatert kunnskap og svært høy kompetanse. Fakultetet
har over flere år argumentert for at rekrutteringen til logopedistudiet og programmets
samfunnsrelevans og nasjonale ansvar tilsier at antall studieplasser på MA‐LOGO bør økes fra 20 til 30
plasser. Logopedisk yrkesutøvelse favner bredt, og fordrer reell kompetanse innen støttedisiplinene
medisin (anatomi og fysiologi), språkvitenskap (språkutvikling, lingvistikk og fonetikk) og psykologi
11

Studiepoengproduksjon viser antall avlagte 60‐studiepoengs enheter på emner som tilhører programmet. Det som er vist her
er ny egenfinansiert studiepoengproduksjon. I departementets finansieringsmodell brukes dette som datagrunnlag.
12
Uttellingen har en forsinkelse på to år, det vil si at uttellingen for f.eks. 2013 ikke vil komme fakultetet til gode før i 2015.
13
Her er satsen for 2014 (51 000 per studiepoengsenhet i kategori D) brukt. Uttellingen vil derfor kunne være noe høyere i
2015.
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(særlig biologisk psykologi, utviklingspsykologi og basale kognitive prosesser). Opptaket til
logopedutdanningen er per i dag bredt, men for å sikre et minimumsnivå av kunnskap innen
støttedisiplinene blir en relativt stor del av ressursene lagt til mastergraden (15 stp) benyttet for å
undervise innføring i slike emner. En reell faglig styrking av logopedutdanningen bør medføre at slik
kompetanse kan etableres på bachelornivå, og at definerbare kurs er tilgjengelig ved innpassing med
andre utdanningsløp.
Dersom BA‐SPED etableres fra 2016 med årlig opptak via SO til 40 studieplasser, så bør en vurdere å
legge opp til at 20 plasser ved BA‐SPED gir gjennomgående studierett til MA‐LOGO. Etablering av BA‐
SPED bør innrettes slik at en i tredje studieår har fagspesifikke moduler med relevans for videre
fordypningsstudier i logopedi. Disse bør innrettes slik at de bidrar til å understøtte og styrke den
særegne helsefaglige profilen på utdanningen ved UiB. Yrkestittelen «logoped» med en eventuell
tilhørende autorisasjon vil dermed som i dag forutsette en fem årig utdanning. Studenter som velger å
avbryte den 5‐årige utdanningen vil kunne oppnå graden BA‐Spesialpedagogikk dersom de fullfører de
tre første årene av utdanningen, men vil ikke kunne oppnå yrkestittel og eventuell senere autorisasjon
som logoped.
Forutsatt at opptaksrammen er økt til 30 studieplasser vil det da være 10 studieplasser som kan
øremerkes til søkere med annen relevant utdanning og fordeles via lokalt opptak som i dag. Utvikling av
en ny BA‐SPED bør derfor involvere logopedimiljøet ved IBMP i tillegg til fagmiljøene ved ISP og IPED.
Logopediutdanningen er en praksisnær og kostbar utdanning. Uavhengig av utviklingen av BA‐SPED bør
en kunne argumentere for at en integrert 5‐årig logopedutdanning ved UiB bør ha en egen
undervisningsklinikk og studieplasser i finansieringskategori B – på linje med musikkterapi (HF) og/eller
profesjonsutdanningen i psykologi. MA‐LOGO bør uavhengig av utvikling av BA‐SPED løftes opp fra
finansieringskategori D til kategori B.
Kostnader og konsekvenser av tiltaket
Dersom BA‐SPP etableres som beskrevet ovenfor, vil en tettere integrasjon av BA‐SPED og MA‐LOGO i
seg selv ikke innebære vesentlig økte kostnader. I og med at fakultetet har godt etablerte prosedyrer for
kvalitetssikring og skikkethetsvurderinger av lærerutdanning og psykologutdanningen, vil de samme
kvalitetssystemer kunne gjøres gjeldende for å sikre at en logopedutdanning fra UiB vil kunne gi
autorisasjon som logoped i Norge. Spørsmålet om autorisasjon vil være viktig for kvalitetssikring og
utvikling av logopedtjenester. Den nasjonale prosessen er nå såpass moden at UiB kan innta en førende
rolle slik NFR utredningen legger opp til.
Det kan derfor være av stor fagstrategisk betydning å benytte 2015 til å utrede mulighetene for å
etablere en integrert femårig logopedutdanning med opptak fra samordna opptak i 2016. BA‐SPED vil da
utgjøre første del av denne utdanningen der inntil 20 studieplasser etter søknad til SO gis løfte om
gjennomgående studier med rett påbygningsstudier og fremtidig autorisasjon som logoped, forutsatt at
de faglige kravene for opptak til MA graden er oppfylt. Spesialiseringsemner i det tredje året av BA‐
SPED må gi et godt grunnlag for videre studier og påbygning gjennom MA‐LOGO eller andre aktuelle
påbygningsstudier.
 Fra høsten 2016 legges det opp til at 20 av 40 studieplasser på en ny BA‐SPED tildeles via SO
med gjennomgående studierett til MA‐LOGO.
 MA‐LOGO utvides fra 20 til 30 studieplasser pr år og søkes omgjort til kategori B.
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 Minimum ett av de programspesifikke emnene på BA‐SPED bør utgå fra IBMP slik at en sikrer
god sammenheng mellom BA‐SPP og fordypningen i MA‐LOGO.
 MA‐LOGO bør oppgraderes til finansieringskategori B og det bør være en målsetting at
utdanningen ved UiB skal kunne gi autorisasjon som logoped.

ISP: Styrking av lavere grads studier i psykologi
ISP har 45,7 vitenskapelige og 3 teknisk/administrative årsverk. ISP forvalter årsstudiet i psykologi, to
BA‐grader og en MA‐grad i psykologi i tillegg til en rekke emner i profesjonsstudiet i psykologi.
Instituttets budsjettmessige andel av variable driftsmidler var i 2014 på 2 660 034 millioner – fordelt på
kr 1 076 736 fra studiepoengproduksjon, kr 535 447 fra forskning og kr 1 047 851 basert på antall
årsverk. ISP forvalter totalt 760 studieplasser og har ansvar for totalt 56 emner av ulikt omfang, som til
sammen utgjør 692 studiepoeng.
Årsstudiet i psykologi
Årsstudiet i psykologi vil fra høsten 2015 ha 320 studieplasser. Studieplassene på årsstudiet i psykologi
er i perioden 2012‐15 redusert som følge av omfordeling til de to BA‐programmene i psykologi der man
fra høsten 2012 økte fra 40 til 60 studieplasser per program per år14. I tillegg har man hatt en
omfordeling av studieplasser ved opprettelsen av masterprogrammet i psykologi15. Årsstudiet består pr i
dag av Ex.Phil (10 sp), Ex.fac (10 sp) og ytterligere 40 sp psykologiemner. Det er ingen valgfrie emner.
Årsstudiet, inkludert Ex.Phil og Ex.Fac utgjør opptaksgrunnlag for 82 plasser på profesjonsstudiet i
psykologi ved UiB. Årsstudiet inngår som del av de to BA‐gradene i psykologi. Ex.Phil + Ex.Fac inngår
også som obligatoriske emner i BA‐HFR og BA‐Ped.
Tabell 5 viser at årsstudiet i psykologi rekrutterer godt, men at bare ca. 50 % av de registrerte
studentene avlegger eksamen som genererer resultatinntekter for fakultetet. Den lave gjennomføringen
på årsstudiet kan tilskrives gjentak av eksamener, studiefrafall og at en rekke studenter går med
«redusert fart» for å oppnå best mulig karaktergrunnlag for opptak til profesjon. Tabell 5 viser at
dersom årsstudiet hadde hatt «normal» studieprogresjon, uten gjentaksstudenter, skulle fakultetets
inntekter fra resultatkomponenten ha vært ca. 1,5 millioner NOK høyere pr år.
Tabell 5: Årsstudium i psykologi (ÅRS‐Psy)

Antall studieplasser
Antall søkere (1. prioritet)
Tilbud opptak (alle prioriteter)
Akseptert tilbud (alle prioriteter)
Møtt (alle prioriteter)
Totalt registrerte studenter (høst)
Studiepoengproduksjon
(hele året)16

2010

2011

2012

2013

500
1055
793
576
514
568
311,9

500
945
787
545
483
504
240,4

460
810
766
525
474
494
241

390
953
643
425
379
432
252,5

14

Jfr. fakultetsstyresak 86/11, arkivsaksnr. 2009/13558 og universitetsstyresak 78/11, arkivsaksnr. 2011/13460.
Jfr. fakultetsstyresak 128/12, arkivsaksnr. 2012/12571 og universitetsstyresak 79/12, arkivsaksnr. 2012/241.
16
Studiepoengproduksjon viser antall avlagte 60‐studiepoengs enheter på emner som tilhører programmet. Det som er vist her
er ny egenfinansiert studiepoengproduksjon. I departementets finansieringsmodell brukes dette som datagrunnlag.
15
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75 % av resultatbasert uttelling17
Gjentak studiepoengproduksjon
(hele året)19
75 % av tapt resultatbasert uttelling (hele
året)20

7 719 525
70,7

6 130 200
86,1

6 326 250
51,2

6 628 12518
53,6

1 749 825

2 195 550

1 344 000

1 407 00021

Studentene på årsstudiet bruker normalt 2 eller 3 år på å oppnå karakteren «A» på de tre tellende
fagene i opptaksgrunnlaget for profesjon. Etter at opptaksordningen ble lagt om ved UiO og NTNU har
det blitt vanskelig å opprettholde en felles nasjonal standard for innhold og pensum på årsstudiet i
psykologi. Ved siste opptak til profesjonsstudiet kom bare 40 % av de nye studentene fra UiB, mens de
øvrige kom fra seks ulike nasjonale læresteder eller utenlandske institusjoner. Likebehandling ved
opptaket er vanskelig og opptaksordningen er svært ressurskrevende.
Psykologi har de siste årene blitt et programfag (5+5 timer) i videregående skole. Psykologi har i løpet av
kort tid blitt et meget populært programfag med over 9200 elever på landsbasis. Minimumskravet for
undervisningskompetanse på VGS er en «årsenhet» eller 60 sp psykologi. Etterspørselen etter lærere
med psykologi i fagkretsen er økende. Årsstudiet i psykologi ved UiB oppfyller ikke kravet til 60 sp siden
førstesemesterstudiet inkl. ex.phil inngår som del av årsstudiet. Det er ikke krav om at Ex.phil skal inngå i
årsstudier og dette er da heller ikke vanlig ved andre årsstudier ved SV og HF på UiB. En åpenbar fordel
med å ta Ex.Phil ut av årsstudiet i psykologi er at en da kan etablere et 60 sp årsstudium i psykologi, med
mulighet for valgemner slik at dette både kan gi formell undervisningskompetanse i videregående skole
og være tjenlig grunnlag for videre BA‐ og MA studier i psykologi for de som planlegger dette.
Foreslått studieplanendring for årsstudiet i psykologi
Fra 2016 bør årsstudiet i psykologi utvides til et «rent» årsstudium på 60 sp slik at det oppfyller
formalkravet til undervisningskompetanse i skolen. I og med at psykologi er blitt et stort programfag i
videregående skole vil det være attraktivt for studenter fra andre fakulteter å la psykologi inngå som fag
i en BA eller MA‐utdanning. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i de emner som i dag inngår i
årsstudium i psykologi og vurdere behovet for tilpasninger av disse, samt muligheter for å etablere nye
valgemner som del av årsstudiet slik en nylig har gjort ved UiO. Et mer fleksibelt årsstudium kan åpne for
at enkelte emner kan godkjennes både som emne innen årsstudium i psykologi og et mulig nytt
årsstudium i pedagogikk (Eks. emnet PSYK 109 «Motivasjon og mestring» og/eller emnet PED 112
«Pedagogiske perspektiv på læring»). Dette åpner også for at BA‐gradene i psykologi, pedagogikk og
spesialpedagogikk i det første året vil kunne ha en kombinasjon av felles og gradsspesifikke emner slik at
det første året også kan utgjøre et årsstudium i faget. Ex.Phil vil kunne integreres i andre eller tredje
studieår sammen med øvrige gradsspesifikke emner. I Tabell 6 er vist UiO sin nye modell for årsstudiet i
psykologi med årlig opptak til 100 studieplasser.
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Uttellingen har en forsinkelse på to år, det vil si at uttellingen for f.eks. 2013 ikke vil komme fakultetet til gode før i 2015.
Her er satsen for 2014 (35 000 per studiepoengsenhet) brukt. Uttellingen vil derfor kunne være noe høyere i 2015.
19
Med gjentak menes det at en student består en eksamen som allerede er bestått. Gjentaksproduksjonen (her i antall 60‐
studiepoengs enheter) gir ingen uttelling i forhold til departementets finansieringsmodell.
20
Dersom all gjentaksproduksjonen hadde vært ny produksjon, ville fakultetet fått dette i resultatbasert uttelling.
21
Her er satsen for 2014 (35 000 per studiepoengsenhet) brukt.
18
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Tabell 6: Eksempel ‐ Årsstudiet i psykologi ved UiO

2.

PSY1101 - Innføring i sosial - og

PSY1010 -

semester

personlighetspsykologi

Forskningsmetode I

Valgfritt fordypningsemne
i psykologi (*)

1.

PSY1000 - Innføring i generell psykologi

PSY1200 - Innføring i

semester

utviklingspsykologi

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

(*) Innføring i kognitiv psykologi, Innføring i arbeidspsykologi eller Innføring i abnormalpsykologi

Kostnader og konsekvenser av tiltaket
Årsstudiet i psykologi bør gjennomgås i løpet av 2015 med sikte på at årsstudiet fra 2016 skal utgjøre en
60 sp enhet i psykologi, med mulighet for enkelte valgemner etter modell fra UiO. Fra 2016 vil 82
studieplasser bli overført fra årsstudiet i psykologi for å inngå som første år av profesjonsstudiet i
psykologi. I 2016 vil det dermed gjenstå 238 studieplasser på årsstudiet i psykologi. Det vil være naturlig
å vurdere dimensjonering og fordeling av studieplasser mellom årsstudiet i psykologi, ett eventuelt
årsstudium i pedagogikk og dimensjonering av BA‐gradene i psykologi og pedagogikk. Ettersom disse
lavere grads emnene alle har finansieringskategori F vil en kunne tilpasse dimensjoneringen noe til
søknadsgrunnlaget i 2016. Omleggingen av årsstudiet i psykologi vil redusere fakultetets kostnader
knyttet til Ex.phil og øke fakultetets egen studiepoengproduksjon ved å legge til rette for nye
studentgrupper som legger vekt på en målrettet gjennomføring av årsstudiet for eksempel med tanke
på å oppnå undervisningskompetanse i videregående skole eller som del av andre studieløp.
 Fra 2016 overføres 82 studieplasser fra årsstudiet i psykologi til profesjonsstudiet.
 Fra 2016 endres årsstudiet i psykologi til 60 sp årsenhet uten Ex.Phil.
 I løpet av 2015 gjennomgås dimensjonering (studieplasser) og innretning av årsstudiet i
psykologi med sikte på mulighet for å etablere enkelte valgemner som del av årsstudiet.
Bachelorgradene i arb.org psykologi (BA‐AOP) og generell psykologi (BA‐GENP)
Tabell 7 og 8 viser at de to BA‐gradene i psykologi har begge meget stabil og god rekruttering med om
lag fem førsteprioritetssøkere pr studieplass. Fra 2012 er opptaket utvidet til 60 plasser22 på hver av
studieprogrammene og antall registrerte studenter på begge BA‐gradene har økt betraktelig.
Tabell 7: Bachelorprogrammet i Arb.Org (BA‐AOP)

Antall studieplasser
Antall søkere (1. prioritet)

22

2010

2011

2012

2013

40
215

40
229

60
286

60
287

Jfr. fakultetsstyresak 86/11, arkivsaksnr. 2009/13558 og universitetsstyresak 78/11, arkivsaksnr. 2011/13460.
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Tilbud opptak (alle prioriteter)
Akseptert tilbud (alle prioriteter)
Møtt (alle prioriteter)
Totalt registrerte studenter (høst)
Antall ferdige kandidater
Studiepoengproduksjon (hele året)23
75 % av resultatbasert uttelling24

68
42
39
86
34
86,8
2 148 300

66
47
39
83
21
119,5
3 047 250

142
99
91
132
31
124
3 255 000

134
93
84
156
29
123,3
3 236 62525

2010

2011

2012

2013

40
221
65
53
51
94
17
96,6
2 390 850

40
205
65
42
35
81
18
102,8
2 621 400

60
287
153
105
92
122
18
91
2 388 750

60
269
155
101
92
150
23
106,6
2 798 25028

Tabell 8: Bachelorprogrammet i generell psykologi (BA‐GENP)

Antall studieplasser
Antall søkere (1. prioritet)
Tilbud opptak (alle prioriteter)
Akseptert tilbud (alle prioriteter)
Møtt (alle prioriteter)
Totalt registrerte studenter (høst)
Antall ferdige kandidater
Studiepoengproduksjon (hele året)26
75 % av resultatbasert uttelling27

Tabell 6 og 7 indikerer at etableringen av en felles MA‐grad i psykologi i 2013 særlig ser ut til å ha bidratt
til styrket rekruttering og studiepoengproduksjon på BA‐GENP. Det gode søkergrunnlaget tilsier at begge
BA‐programmene trolig kan utvides noe, dersom fagmiljøene tilføres flere ressurser.
Begge de to BA‐gradene i psykologi har imidlertid en relativt svak studiegjennomføring med bare om lag
40‐50 % som fullfører BA‐graden. Dette svekker rekrutteringsgrunnlaget til MA‐Psykologi og er åpenbart
uheldig. En forklaring kan være at mange av studentene kun gjennomfører spesialiseringsemner og
fullfører gradsstudier andre steder eller at de benytter studieretten på BA‐graden til å ta opp igjen
enkeltfag med sikte på å komme inn på profesjonsstudiet i psykologi. En annen forklaring kan være
manglende studietilhørighet, for få faste faglærere eller ønsker om større yrkesrelevans. Studentene har
for eksempel etterspurt muligheter for praksiserfaringer og mer vektlegging av arbeidslivsrelevant
kompetanse (transferable skills). En annen forklaring kan være at motiverte studenter opplever
usikkerhet rundt opptaket til MA‐graden og videre studier ved UiB. En mulighet for gjennomgående
opptak til 5‐årig studier (plassgaranti på MA‐psyk) bør vurderes. Det blir viktig å legge til rette for at BA‐
programmene i psykologi kan øke sin studiegjennomføring. Økte studentkull på BA‐programmene og
opptrapping av antall studenter på MA‐programmet i psykologi vil kreve økt fokus på forholdstallet
mellom studenter og faglærer.
23

Studiepoengproduksjon viser antall avlagte 60‐studiepoengs enheter på emner som tilhører programmet. Det som er vist her
er ny egenfinansiert studiepoengproduksjon. I departementets finansieringsmodell brukes dette som datagrunnlag.
24
Uttellingen har en forsinkelse på to år, det vil si at uttellingen for f.eks. 2013 ikke vil komme fakultetet til gode før i 2015.
25
Her er satsen for 2014 (35 000 per studiepoengsenhet) brukt. Uttellingen vil derfor kunne være noe høyere i 2015.
26
Se fotnote 11.
27
Uttellingen har en forsinkelse på to år, det vil si at uttellingen for f.eks. 2013 ikke vil komme fakultetet til gode før i 2015.
28
Se fotnote 12
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Foreslått studieplanendring for BA‐gradene i psykologi
Ett mer fleksibelt årsstudium kan åpne for at flere emner kan inngå som aktuelle «valgemner» i BA‐
gradene i psykologi (Eks. emnet PSYK 109 «Motivasjon og mestring» og/eller emnet PED 112
«Pedagogiske perspektiv på læring»). De to BA‐gradene i psykologi vil med nødvendighet ha en rekke
felles emner i første studieåret, men et noe mer fleksibelt årsstudium i psykologi kan også gi muligheter
til en viss differensiering av emner som inngår i første året av BA‐gradene. På samme måte som for BA‐
PED vil det være aktuelt å flytte Ex.Phil fra første til andre eller tredje studieår i de to BA‐psykologi
programmene fra 2016. En bør vurdere muligheten for å etablere emner med innslag av
praksiserfaringer – for eksempel i form av strukturerte øvelser eller mer involverende læringsformer. En
bør vurdere muligheten for å tilby gjennomgående opptak til MA‐Psykologi via SO for en andel av
studentene.
Kostnader og konsekvenser av tiltaket
De to BA‐programmene i psykologi rekrutterer meget godt og det er lite som tyder på at det er stort
behov for å endre emnene i BA‐gradene. Imidlertid er gjennomføringen relativt svak og en tydeligere
faglig fokusert utdanning med tettere læreroppfølging synes nødvendig. En flytting av Ex.Phil til andre
eller tredje studieår, samt noe mer fleksibilitet i form av mulighet for enkelte valgemner i årsstudiet (det
første studieåret) vil kunne øke motivasjon og faglig tilhørighet. Begge fagmiljøene med ansvar for BA‐
MA gradene i psykologi bør styrkes gjennom flere lærerressurser.
 Ex.Phil flyttes til andre eller tredje studieår fra 2016 i de to BA‐PSYK programmene på samme
måte som for BA‐PED og ny BA‐Spesialpedagogikk.
 Et mer fleksibelt årsstudium i psykologi (med enkelte valgemner) vil kunne gi studentene
tilgang til flere valgemner det første året i de to BA‐programmene.
 En bør vurdere om flere emner kan få innslag av strukturerte øvelser eller læringsaktiviteter
som fremmer studiemotivasjon og viser fagenes samfunnsrelevans.
 En andel av søkerne fra SO bør kunne tilbys gjennomgående studierett (plassgaranti) som
sikrer tilgang til MA‐psykologi når opptakskravene er oppfylt.

Førstesemesterstudiet: Plassering av Ex. Phil
Fakultetet tar årlig opp 82 studenter til profesjonsstudiet i psykologi. Denne studentgruppen må ha
Ex.Phil som del av graden. Pr i dag er dette ivaretatt ved at de 320 årsstudentene i psykologi som
konkurrerer om opptak til profesjonsstudiet må ta Ex.Phil som del av årsstudiet. I tillegg tar fakultetet
årlig opp 200 studenter til programmene BA‐HFR, BA‐Ped, BA‐AOP og BA‐GENP som alle må ha Ex.Phil
som del av graden. Her er Ex.Phil lagt som fag i første semester og dermed vil svært mange av
studentene ved fakultetet ha gjennomført Ex.Phl – også svært mange av de 50‐60% av studentene som
ikke gjennomfører BA‐graden.
Studentorganisasjonene ved UiB har nylig foreslått at Ex.Phil bør flyttes til 2. eller 3. semester på BA‐
graden slik at en ved studiestart begynner med innføringsemner i faget og gjennomfører Ex.Phil senere i
studieløpet. (Jmf. Fuglesangutvalgets rapport «Examen philosophicum – En innføring i universitetet eller
en innføring i dannelse», levert 1. september 2013). Fagmiljøet ved Ex.Phil og Utdanningsutvalget ved
UiB har åpnet for at fakultetene kan vurdere en slik mulighet for blant annet å styrke gjennomføring av
BA‐gradene. Det er ønskelig å gjennomføre denne endringen for BA‐gradene ved PSYFAK.
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I tabellen nedenfor vises studieproduksjonen på ex.phil. i 2013 av våre studenter. I utregningen er
satsen for 2014, kategori F, brukt: 35 000 per 60‐poengsenhet.
Tabell 9: Studiepoengproduksjon på Ex.Phil i 2013

Studieprogram

Seminarmodell

Skoleeksamen

Totalt

Uttelling 75%

BA i folkehelse
BA i pedagogikk
BA i arb.org.
BA i gen.psyk.
Årsstudiet
Sum

3,7
3,2
4
3
29,7
43,6

0,2
0,3
0,3
0,3
3
4,1

3,9
3,5
4,3
3,3
32,7
47,7

102 375
91 875
112 875
86 625
858 375
1 252 125

Seminarmodellen til ex.phil «koster» i 2014 fakultet om lag 3,2 mill. NOK. Fratrukket
studiepoenginntektene til ex.phil innebærer dette en «merkostnad» knyttet til seminarmodellen på om
lag 2,0 mill. i 2014.
En flytting av ex.phil fra første til andre eller tredje studieår på BA‐graden vil kunne gi et første studieår
med hovedvekt på innføring i det faget man har søkt opptak på. Ex.phil vil da komme som et
modningsfag senere i BA‐graden, for eksempel i tilknytning til arbeidet med BA‐oppgaven.
Det er ikke krav om ex.phil som del av årsstudier ved UiB og følgelig kan en også ta ut ex.phil fra
årsstudiet i psykologi (320 studieplasser) og erstatte dette med et emne på 10 studiepoeng i psykologi.
Dette vil styrke kvalitet og relevans av årsstudiet i psykologi ved at det formelt blir en 60 sp «årsenhet»
som gir undervisningskompetanse i psykologi i skolen.
De økonomiske konsekvensene av å flytte ex.phil er vanskelig å beregne, men vil utvilsomt innebære en
redusert «merkostnad» som følge av vesentlig færre studenter på seminarmodellen til ex.phil og en
tilsvarende mulighet for å styrke fagressursene knyttet til årsstudiet i psykologi og BA‐programmene ved
fakultetet.
Flytting av ex.phil vil trolig ha få eller ingen negative konsekvenser og kan åpne for bedre tilrettelagte
studieløp og styrke fagmiljø ved fakultetet. Flytting bør kunne gjennomføres fra høsten 2016, slik at man
får tilstrekkelig tid til å informere studenter og forankre beslutningen ved UiB, samt at fagmiljøene kan
gjøre nødvendige tilpasninger av eksisterende studieplaner.
 Ex.Phil flyttes ut av årsstudiet i psykologi og frigjorte ressurser/økt studiepoengproduksjon
benyttes til å styrke fagmiljøene med ansvar for lavere grads studier ved fakultetet.
 Første året av BA‐gradene utgjøres av et «årsstudium» i faget som gir muligheter for lokalt
opptak til «ledige plasser» på BA‐gradene.
 For å stimulere til økt faglig identitet og studiegjennomføring flyttes Ex.Phil til andre eller
tredje året i BA‐gradene.

IKP: Styrking av profesjonsprogrammet i psykologi
IKP har 24,3 vitenskapelige og 4 administrative årsverk. IKP forvalter fagområdet klinisk psykologi,
inkludert praktisk klinisk utdanning til profesjonsstudiet i psykologi. Instituttets budsjettmessige andel
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av variable driftsmidler var i 2014 på 1 228 826 millioner – fordelt på kr 442 829 fra
studiepoengproduksjon, kr 82 579 fra forskning og kr 703 418 basert på antall årsverk. IKP forvalter
ingen studieplasser29, men har ansvar for totalt 32 emner av ulikt omfang, som til sammen utgjør 291
studiepoeng.
IKP har i all hovedsak sin utdanningsvirksomhet knyttet til profesjonsprogrammet i psykologi. Den
reviderte studieplanen vektlegger både klinisk ferdighetsopplæring og forskningsbasert kunnskap og
teori innenfor klinisk psykologi i sterkere grad enn den tidligere studieplanen. Implementering av
revidert studieplan med fortsatt utvikling av utdanningstilbudet gjennom forskningsbasert,
erfaringsbasert og praksisnær undervisning inkludert intern klinisk praksis og eksterne praksisperioder,
vil være sentrale oppgaver for IKP i årene fremover.
Det er av stor interesse for instituttet å få styrket klinisk forskning og internasjonalt
forskningssamarbeid, og i denne forbindelse bør studenter med forskningsinteresse innenfor klinisk
psykologi få mulighet til å utvikle internasjonale kontakter og ta del i det internasjonale fagmiljø allerede
på profesjonsprogrammet. Det bør legges til rette for at studenter får mulighet til utvekslingsopphold
ved utvalgte utenlandske læresteder innenfor klinisk psykologi både i forbindelse med
studiepoenggivende kurs og hovedoppgave.
Foreslått studieplanendring for profesjonsstudiet i psykologi
Dersom opptaket til profesjonsutdanningen i psykologi fra 2016 går via samordna opptak vil dette gjøre
det mulig å styrke profesjonsutdanningen i psykologi ved å etablere en bedre progresjon og
sammenheng mellom de to første semestrene og de øvrige fem årene av profesjonsutdanningen. Pr i
dag har bare om lag 40 % av de nye studentene på profesjonsstudiet fullført årsstudiet ved UiB. De
resterende 60 % av profesjonsstudentene har sin utdanning fra 6 ulike nasjonale læresteder eller
utenlandsk utdanning. Den heterogene fagbakgrunnen til studentene skaper faglige og pedagogiske
utfordringer.
Ved å gå over til en nasjonal rekruttering via SO vil 100 % av studentene være kjent fra første dag og en
kan begynne den praktisk kliniske profesjonsutdanningen og sosialiseringen til psykologrollen ett år
tidligere enn dagens modell gir muligheter til. Studentene på profesjonsstudiet har påpekt at den
reviderte studieplanen gir færre muligheter for utreise og utveksling enn tidligere. Dersom årsstudiet
integreres i profesjonsprogrammet vil en kunne gjennomgå obligatoriske emner og aktiviteter med sikte
på å legge bedre til rette for utveksling og utreise i første del av studiet.
Kostnader og konsekvenser av tiltaket
Det må legges opp til en overgangsordning som sikrer at årsstudenter ved UiB blir godt ivaretatt og får
god informasjon om opptaksordning og overgangsordninger. Fakultetet vil derfor i samarbeid med
studentene fremme forslag om at opptaket i 2016 via SO til 82 studieplasser blir gjennomført som et
nasjonalt opptak, mens det lokale opptaket til 82 studieplasser samme år blir gjennomført som et UiB
internt opptak forbeholdt studenter fra årsstudiet ved UiB. Studieplanen for 1‐4 semester på
profesjonsstudiet må i 2015 gjennomgås med sikte på å redusere faglig overlapp og skape god
progresjon og sammenheng mellom introduksjonsdelen og de senere emnene i profesjonsprogrammet.
Dagens årsstudium i psykologi har relevante og aktuelle emner, inkludert Ex.Phil, som det er naturlig å
29

Mesteparten av IKPs undervisning er på profesjonsstudiet i psykologi, men dette studieprogrammet forvaltes på
fakultetsnivå.
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videreføre i en integrert modell. Studenter på profesjonsprogrammet bør kunne ha felles undervisning i
innføringsemner med øvrige BA‐studenter på lavere grad med tillegg av egne seminarer og
arbeidsgrupper som integrerer og utvikler fagperspektivene inn mot psykologrollen. Et nytt årsstudium i
psykologi kan da etableres «uavhengig» av profesjonsstudiet i psykologi med flere valgemner slik for
eksempel UiO har gjort. Endringen av opptaksmodell fra 2016 vil ventelig kunne styrke fakultetets
økonomi med om lag 4,4 mill NOK i økte resultatinntekter fra 2018.
 Opptaket til profesjonsstudiet i psykologi gjennomføres fra 2016 via samordna opptak.
 Det etableres overgangsordninger og tilpasninger for studenter på årsstudiet ved UiB
 Økte resultatinntekter som følge av omlegging av opptaksordningen for profesjonsstudiet
benyttes til å styrke fagmiljøene med ansvar for innføringsemner i psykologi og undervisning
på første året av profesjonsprogrammet.
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Veikart over mulige studieplanendringer 2015‐2017
Program
HEMIL:

2015

2016

2017

Merknad

BA‐HFR
POH100
MA‐HFR

Ikke opptak til BE‐HFR.
Siste mulige eksamen i emnet
Ordinært opptak 20 stpl

Undervisning 2 siste kull.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Nytt opptak 20 stpl

120 stpl legges ned fra 2015
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Årlig opptak fra 2016

MA‐BARN

Ordinært opptak 20 stpl

Nytt opptak 20 stpl

Undervisning siste kull
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ordinært opptak 20
stpl. osv.
Ordinært opptak 20
stpl. osv.

MA‐GAD
MA‐HPRO

Opptak forskyves

Ordinært opptak 20 stpl
Ordinært opptak 20 stpl

PED100

PED100

PED100 opprettes fra 2015

Etablere årsstudium Pedagogikk

‐‐‐‐‐

Ex.Phil Flyttes ut av første studieår på
BA‐PED
Første året av BA‐PED etableres om ny
årsenhet PED
Opptak 20+20 plasser

‐‐‐‐‐
‐‐‐‐

Ny ex.fac som del av årsstudium
PED fra 2016
Ex.phil flyttes til andre året av
BA‐PED
Årsenhet PED fra 2016?

Opptak 20+20 plasser

Ny BA‐SPED fra 2016

Årlig opptak fra 2016
Samordnes med MA‐HPRO
Samordning med MA‐GAD

IPED


PED 100



Ex.Fac

POH100 omgjøres til nytt
PED100 emne
Planlegges



BA‐PED

Dagens modell



Års.PED

‐‐‐‐‐‐



BA‐
SPED

Planlegges
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Veikart over mulige studieplanendringer 2015‐2017 (forts.)
Program
ISP
 BA‐AOP

2015

2016

2017

Merknad

Som i dag

Ex.Phil Flyttes ut av første studieår på BA‐AOP

‐‐‐‐‐



BA‐GENP

Som i dag

Ex.Phil Flyttes ut av første studieår på BA‐GENP

‐‐‐‐



Års.PSY

Som i dag

Ex.Phil utgår fra årsstudiet

‐‐‐‐



PROPSY

Opptak til 82 plasser
fra Års. PSY

Opptak til 164 plasser med 82 fra SO og 82 fra
Års PSY.

Opptak til 82 plasser fra SO

Ex.phil flyttes til andre
året av BA‐AOP
Ex.phil flyttes til andre
året av BA‐GENP
Ex.Phil ut av årsstudiet
fra 2016
Overgang til opptak via
SO fra 2016

Innfaser SO opptak i semester 1‐2 og Års.PSY
opptak til semester 3‐4.

‐‐‐‐‐‐

Revidert plan innført i
2016

Opptak til 40 plasser på BA‐SpesPed med 20
plasser til gjennomgående logopedi

Autorisasjon og
finansieringskategori B

Revidert logopedi
utdanning fra 2016?

IKP
 Profesjon Gjennomgå plan for
1‐4 semester
IBMP
 MA‐Logo

Som i dag
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Vedlegg 1: Forventet studiepoengproduksjon og resultatbasert uttelling ved endring i programportefølje og
antall studieplasser ved HEMIL
Under vises oversikt over forventet studiepoengproduksjon og resultatbasert uttelling fra 2014 for masterprogrammet i barnevern, masterprogrammet i
helsefremmende arbeid og helsepsykologi og bachelorprogrammet i folkehelse og helsefremmende arbeid dersom bachelorprogrammet legges ned fra og
med høsten 2015, HEMIL selv overtar metodeundervisningen på masterprogrammene og det innføres årlig opptak til de to masterprogrammene fra og med
2016. Beregningene forutsetter at rekrutteringen til programmene opprettholdes og at samtlige studieplasser blir fylt opp ved studiestart.

Studiepoengproduksjon
På masterprogrammene er det regnet ut i fra at samtlige studenter har full studieprogresjon på programmet, det vil si at alle tar 60 studiepoeng (eller 1
studiepoengsenhet) hver i året, mens det på BA‐programmet er tatt utgangspunkt i en studiepoengproduksjon basert på snittet av de fire årene 2010, 2011,
2012 og 2013. Her er snittet ca. 15 studiepoengsenheter i året.
Diagram 1: Forventet studiepoengproduksjon fra 2014 – antall 60‐studiepoengsenheter

Antall studiepoengsenheter
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Antall 60 SP‐enheter

80
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60
50
40
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0
Antall studiepoengsenheter

2014
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35

75

49

84,5

80

80
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Når det gjelder masterprogrammene er det tatt høyde for at uttellingen for masteroppgaven ikke kommer før på 4. semester. Studenter på 3. semester i
masterprogrammet skal da ha ingen studiepoengproduksjon (selv om de er aktive studenter). Med opptak annet hvert år vil derfor uttellingen variere i
forhold til like og odde år, mens dette jevnes ut dersom man tar opp studenter hvert år. Fra og med året 2017 vil det på programmet produseres 1
studiepoengpoengenhet (60 sp) per student dersom man tar opp 20 studenter hvert år fra og med høsten 2016.
I henhold til normal studieprogresjon skal kullet som tas opp høsten 2014 på bachelorprogrammet avslutte sitt studium våren 2017. I 2017 vil vi derfor
kunne oppleve å få et høyere tall for studiepoengproduksjon siden vi dette året vil ha full produksjon som følge av økt opptak til masterprogrammene
samtidig som bachelorstudentene vil produsere studiepoeng i sitt siste semester. Året etter vil produksjonen antakeligvis gå litt ned for dermed å flate ut i
påfølgende år.

Resultatbasert uttelling
Uttellingen for studiepoengproduksjon har en forsinkelse med to år. Det betyr at uttellingen for den studiepoengproduksjonen man har i f.eks. 2014, ikke vil
komme fakultetet til gode før i 2016. Tallene under viser summen i kroner for hva fakultetet får (75 %) det aktuelle året basert på studiepoengproduksjonen
to år tidligere, det vil si, tallene for årene 2014 og 2015 er regnet ut i fra reelle tall for studiepoengproduksjonen i henholdsvis 2012 og 2013, mens tallene
for 2016 og framover er regnet ut i fra forventet studieproduksjon fra og med 2014 og framover.
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Diagram 2: Forventet resultatbasert uttelling fra 2014

Resultatbasert uttelling
3 500 000

Uttelling i NOK

3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
‐

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Resultatbasert uttelling 1 049 475 1 600 725 1 158 750 2 688 750 1 766 250 3 178 125 3 060 000 3 060 000

Satsen for 2014 er brukt for utregning av forventet resultatbasert uttelling. Den er nå på 51 000 kr per studiepoengsenhet (60 sp) for studieprogram i
kategori D (masterprogrammene) og 35 000 kr per studiepoengsenhet (60 sp) for studieprogram i kategori F (bachelorprogrammet). Her må man altså ta
høyde for at satsen vil øke noe.
Effekten av økt opptak til masterprogrammene vil ikke gi utslag før i 2017 når det gjelder studiepoengproduksjon. Iberegnet forsinkelsen på to år er det
derfor ikke før i 2019 at man kan forvente full uttelling (fylle opp alle ledige studieplasser) av å innføre opptak hvert år på de to masterprogrammene.
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UNI V ERS I T ET ET I B ER GEN
Det psykologiskefakultet
Det psykologiske fakultet

Referanse

Dato

2014/9113-ANLL

25.09.2014

Innspill ISP- studieplanendringer for økt studiekvalitet og en
styrking av instituttenes fagmiljø
Instituttrådet ved Institutt for samfunnspsykologi behandlet notatet om studieplanendringer i
møte 25. september, og fattet følgende vedtak:
Vedtak: 1:
Instituttrådet bifaller både initiativet og hovedideene vedrørende studieprogrammene med
følgende presiseringer (se neste vedtakspunkt).

Vedtak 2:
i. Fra 2016 overføres 82 studieplasser fra årsstudiet i psykologi til profesjonsstudiet, og
studentene tas opp gjennom samordnet opptak (SO).
Vedtak: Instituttrådet støtter dette.
ii . Ex.Phil flyttes til andre eller tredje studieår fra 2016 i de to BA-PSYK programmene.
Frigjorte ressurser/økt studiepoengproduksjon benyttes til å styrke fagmiljøene med ansvar
for lavere grads studier ved fakultetet. Fra 2016 endres da årsstudiet i psykologi til 60 sp
årsenhet uten Ex.Phil.
Vedtak: Instituttrådet støtter dette.
iii. I løpet av 2015 gjennomgås dimensjonering (studieplasser) og innretning av
årsstudiet i psykologi, med sikte på mulighet for å etablere enkelte valgemner som del av
årsstudiet.
Vedtak: Instituttrådet støtter dette.
iv. En bør vurdere om flere emner kan få innslag av strukturerte øvelser eller
læringsaktiviteter som fremmer studiemotivasjon, og viser fagenes samfunnsrelevans.
Vedtak: Instituttrådet gir sin positive tilslutning til dette, men anser det som viktig at praktiske
og økonomiske konsekvenser utredes nærmere.
v. En andel av søkerne fra SO bør kunne tilbys gjennomgående studierett (plassgaranti) som
sikrer tilgang til MA-psykologi når opptakskravene er oppfylt.
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det psykologiske fakultet
Telefon 55582710
Telefaks
post@psyfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7807
5020 Bergen

Besøksadresse
Christiesgate 12
Bergen

Saksbehandler
Anlaug Lid
55 58 90 80
side 1 av 3
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Vedtak: Instituttrådet støtter at dette utredes nærmere.
Vedtak 3:
Instituttrådet ønsker at flere forhold vedrørende konsekvenser og logistikk (som nevnt i
saksforelegget) blir endret i planen, og gir instituttleder fullmakt til å gå i dialog med
fakultetsledelsen om konkrete tilpasninger og eventuelle forhold vi nå ikke overskuer.
Momenter som bør tas hensyn til i videre utforming av forslaget til studieplanendringer:
Saken har ved instituttet vært diskutert på et seniormøte (de fast vitenskapelige ansatte) og
på et åpent møte for alle. Også undervisningsutvalget ved instituttet behandlet saken, og en
rekke innspill har kommet fram, og disse ble også diskutert i instituttrådet.
Oppsummert ber ISP om at følgende tas med i prosessen videre.
•

ISP ser det som vesentlig at instituttene har hånden på rattet for program- og
emneforandringer som gjelder oss selv. Dette for å utvikle optimale løsninger, innbefattet å unngå uønskede dominoeffekter.

•

Det er viktig å redusere faren for uønskede dominoeffekter som følge av vedtak om
programendringer. ISP trenger å fortsatt bruke tid til å konsolidere den reviderte
studieplanen på psykologprogrammet. Instituttet ser at flere av forslagene kan få
uønskede konsekvenser. For eksempel kan endringer i årsstudiet bety at de
tilsvarende tematiske emnene i psykologprogrammet må endres unødig mye. Et
annet eksempel er at det å flytte ex.phil. til etter det første året, kan få uønskede
følger for emneinnhold og rekkefølge i den reviderte studieplanen. Begge disse
forholdene bør utredes nærmere.

•

ISP ser det som vesentlig at studieplanmessige konsekvenser som gjelder emner der
ISP har et hovedansvar, blir omtalt også under gjennomgangen av ISP i notatet. For
eksempel bør enkelte emner og forhold som gjelder psykologprogrammet som nå
omtales under IKP, også omtales under ISP.

•

Behovet for å styrke muligheten til tverrfakultære emner og program må presiseres.
ISP mener det er viktig å stimulere til flerfaglige og flerfakultære tilbud. Selv om slike
tilbud kan være logistisk krevende, kan de være et svar på reelle behov i forskjellige
sektorer og et svar på reelle behov for nye fag og fagkombinasjoner. Et eksempel er
det flerfakultære emnet i konfliktløsning der vårt fakultet og jus samarbeider. Dette
bør presiseres som et eget punkt i forslaget til studieplanendringer.

•

ISP mener at nøkkelinformasjonen om instituttene bør være mer uttømmende i
planutkastet. Informasjonen som presenteres i forslaget, bør ikke minst få fram hvor
ofte emner blir gjennomført (2 ganger hvert år, eller bare 1 gang i året eller bare
annet hvert år), og informasjonen bør omfatte noe informasjon om forholdstall for
antall vitenskapelig ansatte og antall studenter og teknisk-administrativt ansatte.

•

Ex.fac. utgjør en brikke i dagens årsstudium, og dette elementet i årsstudiet bør ha en
plass i vurderingene om hva som er fornuftig å gjøre av endringer på årsstudiet.
Ex.fac. bør nevnes tydeligere i planutkastet.
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Vennlig hilsen

Norman Anderssen
instituttleder

Anlaug Lid
førstekonsulent
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Studieprogram: Bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi
Introduksjon
Arbeidslivet er ein av dei viktigaste arenaenefor menneskei vår tid. Gjennom arbeidet
møter vi andre, realiserer osssjølveog utviklar osssommenneske.Vi kan oppleve
medgangog meistring, men ogsåstress,mobbing og utbrenning.
Eit godtarbeidsmiljøharstorinnverknadpåtrivsel, helseog produktivitetpåein arbeidsplass.
Kva er avgjerandefor eit godtarbeidsmiljø?Korleis handlarog reagererenkeltindivideti
forhold til ulike sideri arbeidslivet?
Det finst verkemiddelein kannyttefor å utvikle bådeenkeltmenneske,
grupperog
organisasjonar.
Og detfinst ting ein kangjerefor å førebyggeog handtereproblemsom
oppstårpåarbeidsplassen.
Gjennomstudietlærerdu korleisdu kanfå verksemdertil å forståat menneskaer den
viktigasteressursendei har,og hjelpedei til å utvikle sinetilsettemedomsyntil bådeyteevne
og sjølvrealisering.

Visstedu at ...
Våretankarom andremenneskepåverkarmåtenvi behandlardei på.

-------------------------------------------------------------------------------------------Oppbygging
Studieprogrammet
skalinnehaldefølgjande:
•
•
•

30 studiepoengmedinnføringsemne.
120studiepoengmedspesialiseringinnanforarbeids-og organisasjonspsykologi,
inkludertmetode.
30 studiepoengvalfrie emnederalle eller delarkanveljastfrå andrefag.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Studieplan:
Mål og innhald
Bachelorprogrammet
i arbeids-og organisasjonspsykologi
er 3-årig(180studiepoeng).Det
skalinnehaldeinntil 30 studiepoenginnføringsemnemedreknaex.phil.,og 120studiepoeng
medspesialisering(1 1/2 årsstudium)innanforarbeids-og organisasjonspsykologi
eller ein
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godkjendfagkombinasjon.Alle, eller delarav dei siste30 studiepoenga,
kanveljastfrå andre
fag.Eit fullført bachelorprogramførerfram til gradenBachelori kultur- og samfunnsvitskap.
Fagleginnhald:
Studiettek utgangspunkti detfaktumat arbeidsliveter ein av dei viktigastearenaenefor
menneskei vår tid. Gjennomarbeidtreff vi andre,realisererog utviklar osssommenneskeog
skaffarosseit materieltlivsgrunnlag.I løpetav studietvil du få eit grunnleggjandeinnsyni
korleisenkeltindividreagererog handlari høvetil ulike sidervedorganisasjons-og
arbeidsliv,og kva verkemiddelein kannyttefor å utvikle individ, grupperog organisasjonar,
og ogsåkva ein kangjerefor å førebyggjeog handtereproblemsomkanfinne stadpå
arbeidsplassen.
Det vert lagt vekt påå formidle kunnskapom og forståingav sentraletemaområdeslik som:
organisasjonsteori,
leiing, psykososialearbeidsmiljøfaktorar,stress,meistring,utbrenning,
jobbtrivsel,mobbing,konflikthandtering,organisasjonskultur,
organisasjonslæring,
omstillingar,sjukefråverog helsei arbeidslivet.
Målet medstudieter å utdannekandidatarsomkanfå verksemdertil å skjøneat menneskeer
denviktigasteressursendei har.Dennesynleggjeringaskjervedat ein peikarpånyttenav
verdiskaping,helseog livskvalitet. Utdannakandidatarskal gjennomsinekunnskaparkunne
hjelpeverksemdertil å utvikle sinetilsettebådemedomsyntil yteevneog sjølvrealisering.

Læringsutbyte
Ein kandidatmedbachelorgradi arbeids-og organisasjonspsykologi
frå Det psykologiske
fakultet,Universiteteti Bergenskal:
Kunnskapar
•

Har kunnskapom og forståingfor sentraletemainnanfagområdetarbeids-og

organisasjonspsykologi.
•

Kan forståkorleisfenomenpåindivid-, dyade-,gruppe-og organisasjonkan

studerastog forklarastpåfleire måtarog vurdereulike teoretiskeforklaringaroppmot
kvarandre.
•
•

Kan beskrivefagetsin historiskeutvikling.
Kan haldesegoppdatertpåfagområdetarbeids-og organisasjonspsykologi.

Ferdigheiter
•
•
•
•

Kan vurdereulike forskingsmetodarfor innsamlingog analyseav eit datamateriale.
Kan anvendeindividuelle-, gruppebaserteog organisasjonsperspektiv
i analyseog
beskrivingav relevantefenomen.
Kan gjennomførelitteratursøkog setteseginn i og vurdererelevantfaglitteratur.
Kan demonstreregodskriftleg og munnlegformidlingsevnei trådmedfagfeltet.
2
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•

Kan gjennomføreeit sjølvstendigavgrensaakademiskarbeidi trådmedfaglege,
metodiskeog etiskeretningsliner.

Generellkompetanse
•
•
•
•

Kan viseei kritisk tilnærmingtil gjeldandekunnskapog praksisinnanforfagfeltet
arbeids-og organisasjonspsykologi.
Kan arbeidesjølvstendigog samanmedandrei grupper,organisereog planlegge
arbeidinnanforgitte fristar, og i trådmedetiskekrav og retningsliner.
Kan formidle sentraltfagstoffbådeskriftleg og munnlegtil ulike målgrupper.
Har innsikt i relevantefagetiskeproblemstillingar.

Krav til forkunnskaper
For å kunnesøkjeopptaktil bachelorprogrammet
i arbeids-og organisasjonspsykologi,
mådu
hagenerellstudiekompetanse,
eller fylle kravatil realkompetanse.
Ut overdetteer detingen
særskildekrav til forkunnskapar

Innføringsemne
Førstesemesterstudiet
er sattsamanav ex.phil.,ex.fac.og innføringi psykologi,til saman30
studiepoeng.Dettestudietskalgje degei innføringi ulike måtarå tenkjekring kunnskapog
vitskapgenerelt,om fagspesifikkhistorieog vitskapsteori,samtgje ei innføringi faget
psykologi.
•

•

•

Ex.phil. (10 sp)gir eit overordnafilosofisk perspektiv.Gjennomundervisningog
pensumlesingfår du ei innføringi sentrale,allmennegrunnlagsproblemi vestlegtenking,
særlegi forhold til psykologiskegrunnlagsproblem.
EXFAC03P: Examenfacultatum,psykologi(10 sp)tek for segpsykologifagetsitt teoretiske
fundament,psykologiensitt opphavog denhistoriskeutviklinga av psykologisomvitskapeleg
disiplin.
PSYK100: Innføringi psykologi(10 sp)skalgje eit overordnainnsyni denpsykologiske
vitskap.Du lærermellomannaom psykologiensitt biologiskefundament,om minne,læring,
utviklingspsykologi,sosialpsykologiog personlegdom.

Førstesemesteret
er obligatorisk,menkanettersøknaderstattastav andregodkjende
førstesemesterkombinasjonar.

Fageiningog spesialisering
Spesialiseringautgjer120studiepoengog er sattsamanav:
•

•

•

PSYK101: Generellpsykologi1gir ei innføringi biologiskpsykologi,kognitiv psykologiog
utviklingspsykologi:Emnetskalgje ei førsteforståingav menneskelegåtferdog åtferdhjå
andreorganismar.
PSYK102: Generellpsykologi2 gir ein innføringi psykologifagetsitt sosialefundament.I
tillegg får du kjennskaptil sentraleteoriarom personlegdom.Emnetinneheldogsåei
grunnleggjandeinnføringi forskingsmetode.
PSYK202B: PsykologiskeforskingsmetodarB. Emnetskalgje studentanekunnskapom
vitskapeligforskings-og målemetodikksomer sentrali psykologiskog pedagogiskforsking.
3
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•

•

•

•

•

PSYK106: Personalpsykologifokusererpåindividet i organisasjonen,bådeindividet sine
føresetnaderfor å gåinn i rolla somarbeidstakar,og organisasjonarsineføresetnaderfor
handteringog utvikling av deneinskilde.Temaetkarriereutviklingi og påtversav
organisasjonarvert presentert.
PSYK110: Arbeids-og organisasjonspsykologi.
Organisasjonsp
sykologirettarsegprimært
mot studietav organisasjonarog grupper,og leiingaog utviklinga av desse.Sentraletemaer
kommunikasjon,konflikt og konflikthandtering,organisasjonskultur,
organisasjonslæring
og
organisasjonsutvikling.Arbeidspsykologi
fokuserarpådenyrkesaktivesi opplevingav
arbeidsmiljøog bindeleddetmellomarbeidsmiljøog helse.Temasomvert drøfta,er mellom
annapsykososialearbeidsmiljøfaktorar,motivasjoni jobbsamanheng,
individuelleskilnader,
sosialstønad,mobbing,stressog utbrenning,meistringog helsei arbeidslivet.
PSYK200: Leiingspsykologigir ei opplæringi sentraleteoriar og perspektivpåleiing.
Mellom annaserein nærarepåtransformerande
og destruktivleiing, og situasjonsfaktorarsin
innverknadpåleiing. Med utgangspunkti norskog internasjonalteori og empiri synerein kva
innverknadleiing har påorganisasjonarsin produktivitetog dei tilsettesin trivsel.
PSYK201: Bacheloroppgåva
skalgje ei innføringi korleiseit faglegsjølvstendigarbeidvert
bygdopp.I løpetav kursetskaldu i samarbeidmedmedstudentarskriveei oppgåvebygdpå
faglegfordjupingog empiriskarbeid.
Valfrie emneutgjerdei siste30 studiepoengai gradenog kani prinsippetfyllast medalle
typergodkjendhøgareutdanningsomikkje overlapparmeddetsomer obligatoriski graden.
Det vert tilrådd emneinnansamfunnsvitskap,
informasjonsvitskap,økonomiog humaniora.

Alle emnasominngåri spesialiseringaer obligatoriskefor graden,samtfor vidareopptaktil
masterstudiar.

Tilrådde valemne
Valfrie emneutgjerdei siste30 studiepoengai gradenog kani prinsippetfyllast medalle
typargodkjendhøgareutdanningsomikkje overlapparmeddetsomer obligatoriski graden.
Emneinnansamfunnsvitskap,
informasjonsvitskap,økonomiog humanioravert tilrådd.

Krav om rekkefølgje - emne
PSYK101, PSYK102, PSYK202B, PSYK110(tidligarePSYK103og PSYK104)og
PSYK106måverebeståttfør ein kanta PSYK201: Bacheloroppgåve

Vurdering / Eksamensformer
Det vert lagt vekt påat studentanefår erfaringmedulike vurderingsformer.Eksamensformene
vil vereskriftlege(skule-og heimeeksamen)
samtmunnlegepresentasjonar
og høyringar.

Yrkesvegar
Programmetgir kompetanseom detå skjønaog utvikle menneske,grupperog organisasjonar.
Studiettek siktemot å formidle kunnskaparom verdiskaping,jobbtrivselog helsepå
arbeidsarenaen,
slik at kandidaten- i rolla somleiar, medarbeidareller rådgjevarfår ein
adekvatkompetansetil å skjøna,ivaretaog utvikle menneskei organisasjonar,innkludertdet
å førebyggjebelastningarog løysekonfliktar.
Ulike målgrupperkannyttestudietfor ulike typaryrkesløp:
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•
•
•

•
•
•
•

Studentarsomønskjerei utdanninginnanutvikling og leiing av menneskei organisasjonar:
Personalog leiing.
Leiararsomønskjerå utvikle personalrelaterte
kunnskaparog dugleikar:Personalog leiing.
Personalansvarlege,
konsulentarog personellmedansvarfor opplæringi helse-,miljø- og
tryggleik (HMS) - og somtrengkompetanseutviklingog profesjonalisering:Personalog
konsultasjon.
Tillitsvalde somønskjerfaglegvidareutvikling:Personalog leiing.
Organisasjonskonsulentar
somønskjerfordjupinginnanorganisasjonog arbeid:Konsultasjon
og organisasjonsutvikling.
Psykologarog cand.psychol.-studentarsomønskjerspesialiseringinnanorganisasjonog
arbeid:Konsultasjonog organisasjonsutvikling.
Kandidatarsomønskjerå satsepåforskinginnanforfagområdet:Vitskap.

Vidare studium:
Studieprogrammet
gir grunnlagfor opptaktil mastergradsstudium
i arbeids-og
organisasjonspsykologi,
og kanogsådannegrunnlagfor opptaki andremastergradsprogram
vedDet psykologiskefakultet,vedUniversitetetsineandrefakultetog vedandre
Universitet/høgskular.

Læremiddelomtale
Anbefaltlitteraturvil veresattsamanav omlag100siderper15 studiepoeng.

Delstudium i utlandet
Det vil bli gitt tilrådingarmedomsyntil studiestaderi utlandet,helststaderfakultetetallereie
haretablertkontaktmed.I tillegg føreliggtilbod innanNORDPLUS,ERASMUSog
SOKRATESprogrammafor studentutveksling

Oppstart
Haust.
Søknadtil studietskjergjennomsamordnaopptak(SO),15 april.

Planforslag
1. semester:
•
•
•

Ex.phil. (10 sp)
EXFAC03PEx.fac.(10 sp)
PSYK100: Innføringi psykologi(10 sp)

2. semester:
•
•

PSYK101Generellpsykologi1 (15 sp)
PSYK102Generellpsykologi2 (15 sp)

3. semester:
•

PSYK110Arbeids-og organisasjonspsykologi
(30 stp)
5
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4. semester:
•
•

PSYK202B: PsykologiskeforskingsmetodarB (15 sp)
PSYK106: Personalpsykologi(15 sp)

5. semester:
•
•

Valfrie modular(30 sp)
(evt. utlandsopphald/andre
fakultet)

6.semester:
•
•

PSYK200: Leiingspsykologi(15 sp)
PSYK201: Bacheloroppgåve
(15 sp)

Meir infomasjon
Studieprogrammet
gir grunnlagfor opptaktil mastergradsstudium
i arbeids-og
organisasjonspsykologi,
og kanogsådannegrunnlagfor opptaki andremastergradsprogram
vedDet psykologiskefakultetet,vedUniversitetetsineandrefakultetog vedandre
Universitet/Høgskular.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Emnebeskrivelserfor emner sominngår i bachelorprogrammet i arbeidsog organisasjonspsykologi
PSYK100- Innføring i psykologi
Mål og innhald
Emnetskalgje studentaneei grunnleggjandeinnføringi psykologifagetsineteoriarog
metodar,ein gjennomgangav sentralefunn og ein diskusjonav viktige utfordringari den
psykologiskevitskap.

Læringsutbyte/resultat
Kunnskaper
Etterfullførd emneskalstudentanekunnegjeregreiefor og diskutere:
•
•
•
•
•

redegjørefor ulike perspektivpåpsykologisomvitenskap
redegjørefor sentralebiologiskegrunnlagfor atferd
beskrivesansesystemene
og sensoriskeprosesser
redegjørefor persepsjonog oppmerksomhet
redegjørefor klassiskog operantbetingingog forholdetmellomkognisjonog læring
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

redegjørefor ulike modellerfor hukommelse,og begrepene"innkoding", "lagring",
"gjenhenting""hukommelsestap"
redegjørefor teorierom språkog språklæring
redegjørefor tekning,resonnering,problemløsning,bedømmelse-og
beslutningstaking
diskutereintelligensbegrepet
redegjørefor begrepet"motivasjon",og sentraleteorierom motivasjon
beskrivehvaemosjonerer og hvilke funksjonerdehar,og gjøreredefor sentrale
emosjonsteorier
redegjørefor biologiske,kognitiveog sosialeperspektiverpåutvikling
redegjørefor ulike teorierom begrepet"personlighet"
diskutereforholdetmellomindividet og desosialeomgivelsene
redegjørefor normer,roller og gruppeatferd
redegjørefor holdninger,attribusjonog sosialinntrykksdanning
redegjørefor ulike perspektiverpåfordommerogdiskriminering

Ferdigheter
Etterfullført emneskalstudentenkunne:
•

formidle kunnskaptilegneti kursetgjennomå anvendeakademiskskriving - gi enklar
framstilling av teori og empiri

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalkandidaten:
•

kunneredegjørefor og diskuteresentraleperspektiverog temaerinnenpsykologi
basertpåengrunnleggendeforståelseav psykologisomvitenskap

Undervisningssemester
Haustog vår

Undervisningsspråk
Norsk

Studienivå
Bachelor

Krav til studierett
Emneter opefor alle medein studierettvedUniversiteteti Bergen.

Krav til forkunnskapar
Ingen
7
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Undervisning og omfang
Førelesing2 timar pervekei 10 veker,totalt 20 timar.
Seminarundervisning
i grupper2 timar pervekei 5 veker,totalt 10 timar.

Obligatoriske arbeidskrav
Ingen

Vurderingsformer
4 timarsskuleeksamen
derein skalsvarepå4 av 6 essayoppgåver.

Karakterskala
Ved sensurav emnetnyttastkarakterskalaen
A-F.

Læremiddelomtale
Anbefaltlitteraturer sattsamanav omlag700sider.Delarav eller all litteraturkanverepå
engelsk.

Undervisningsstad
Bergen

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedUiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon
For meir informasjon,ta kontaktmedInformasjonssenteret
vedDet psykologiskefakultetpå
tlf.: 55 58 27 10 eller e-post:studierettleiar.psyfa@uib.no

PSYK101-Generell psykologi 1
Mål og innhald
Emnetskalgje studentaneei innføringi psykologifagetsitt biologiskeog kognitive
fundament,kombinertmedutviklingspsykologi.Emnettek siktemot å gje eit førstegrunnlag
til forståingav åtferdhosmenneskeog dyr. Studentanevil gjennomdei tre hovudblokkanei
emnetvertekjendemedpsykologiensitt biologiskeog kognitivefundament.I tillegg vil dei
få kjennskaptil sentraleteoriarom og metodari studietav menneskelegutvikling.
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Biologisk psykologier studietav hjernen,og kursetskalgje studentenei grunnleggjande
forståingav korleishjernenprodusereråtferdog mentaleprosessar.Studentenskaldifor bli
kjendmedhjernensin oppbygningog funksjon.Studentenskalogsåbli kjendmeddet
evolusjonsteoretiske
grunnlagetfor dyr og menneskesin adapsjon/tilpassing
til miljøet.
Sentralefenomensomlæring,hugsog emosjonarvert presentert,samtdeirabetydingfor
helseog sjukdom.
Kognitiv psykologiskal gje studentenei generellinnføringi teoriarom, perspektivpå,og
metodartil å studerekognisjon.Studietskalgje ein gjennomgangav sentralefunn og ein
diskusjonav nokreviktige applikasjonarav kognitiv psykologi.
Utviklingspsykologiskal gje studentenei vidareinnføringi perspektiv,metodarog teoriar
innanutviklingspsykologi.Det vert ein gjennomgangav sentraleteoriarog funn,samtein
diskusjonav viktige utfordringari dennedisiplinen.

Læringsutbyte/resultat
Biologisk psykologi (5 studiepoeng)
Kunnskapar
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjeregreiefor denhistoriskeutviklinga av vår forståingav samspeletmellomhjernenog
åtferd
Gjeregreiefor modernemetodarfor å studerehjernestrukturarinvolvert i språkog kognisjon,
somtil dømesCAT, PETog fMRI
Gjeregreiefor organiseringaav detsentraleog periferenervesystemsamtkorleisnevronar
kommuniserer.
Gjeregreiefor korleis hjernenregulererkroppslegeorganvia detautonomenervesystemet
og
detendokrinesystemet
Gjeregreiefor hovudtankanei evolusjonsteori,evolusjonspsykologiog sosiobiologi;særskild
omgrepa"naturlegutval", "inclusivefitness", "kin selection" og "resiprokaltruisme"
Gjeregreiefor basalegenetiskeprinsipp,særskildomgrepakromosom,gen,DNA og RNA.
Gjeregreiefor hovudtrekkavedrelasjonenmellomhjernestrukturarog åtferd;særskild
emosjonar,læring,hugs,språkog kognisjon
Gjeregreiefor situasjonelle,affektive,fysiologiskeog instrumentelle/åtferdsmessige
aspekt
vedemosjonar
Gjeregreiefor stressomgrepet
og faktorarsomer av betydingfor utvikling av stressrelaterte
sjukdommar
Gjeregreiefor seksuellutvikling, differensieringog åtferd
Gjeregreiefor homeostatiskreguleringsomtil dømessult
Gjeregreiefor biologiskerytmar,spesieltsøvn

Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•

Diskuterelæringog emosjonarsin funksjoni eit evolusjonsperspektiv
Diskutereulike teoriarom forholdetmellomstimulus/kontekst,emosjonarog emosjonell
åtferd/fysiologi,somtil dømesJames-Lange
og Cannon-Bard
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•
•
•
•

Diskutereforholdetmellombiologiskeog psykologiskeaspektvedmotivasjon,emosjonar,
hugsog språk
Drøftesamanhengen
mellompsykiskbelastningog kroppslegeforandringar,korleisdettekan
meistrasog korleis langvarigaktiveringkanføretil utvikling av kroppslegsjukdom
Diskuteresamspeletmellomindividet sinegenetiskeføresetnader(genotyp)og individet sine
erfaringar(fenotyp)
Kunnediskuteresosiobiologiog evolusjonspsykologisomforklaring for mennesketsåtferd.

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalkandidaten:
•
•

Pået grunnleggandevis kunneidentifisereog reflektereoveretiskeproblemstillingarinnan
psykobiologiskforskning,sosiobiologiog åtferdsgenetikk
Ha opparbeiddengrunnleggandekompetanseom dei ulike elementasomtil samanutgjer
biologiskpsykologi,og anvendekunnskapfrå biologiskpsykologitil å forklarefenomensom
involverermenneskelegtenkningog åtferd

Kognitiv psykologi (5 studiepoeng)
Kunnskapar
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjeregreiefor korleis visuell og auditoriskobjektgjenkjenninggårfor seg
Gjeregreiefor sentraleteoriarom oppmerksemd,og karakteristikaveddelt og selektiv
oppmerksemd
Gjeregreiefor teoriarom langtidsminnetsoppbygningog funksjon
Kjennetil ulike minnestrategiar
Gjeregreiefor karakteristikavedmentalebileteog kognitivekart
Gjeregreiefor omgrepa"skjema"og "skript" sineroller i kognitiv psykologi
Gjeregreiefor problemløsning,inkludertulike problemløsningsstrategiar
Gjeregreiefor sentralekjenneteiknvedmennesketsresonneringog avgjerdstaking

Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•

Demonstrerenokresentraleeksperimentelleoppsettfor å studereulike delarav kognitiv
psykologi
Diskuterenokregjennomgåande
tendensari menneskelegtenkning
Forklarekorleiselementarfrå kognitiv psykologi,somtil dømeshugs,oppmerksemdog
persepsjon,fungereri samspelmedkvarandre
Anvendekunnskapfrå kognitiv psykologitil å planleggeeffektiv studieteknikk
Drøftedenhistoriskeutviklinga av kunnskapinnanfordei ulike områdai kognitiv psykologi

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalkandidaten:
•

Ha opparbeiddein grunnleggandekompetanseom dei ulike elementasomtil samanutgjør
kognisjon,og anvendekunnskapfrå kognitiv psykologitil å forklarefenomensominvolverer
menneskelegtenkning
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Utviklingspsykologi (5 studiepoeng)
Kunnskapar
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•

•

Gjeregreiefor utviklingspsykologiensinehistoriskerøter
Gjeregreiefor omgrepetutvikling og korleis utvikling kanpåverkastav genetiskeog
miljømessigefaktorar
Gjeregreiefor sentraleperspektivinnanfagfeltet,somtil dømeslæringspsykologi,
evolusjonspsykologi,økologisksystemteoriog psykodynamiskeperspektiv.
Gjeregreiefor sentraletemaområdeinnanfagfeltet,somtil dømestilknytning, kognitiv
utvikling, intelligens,temperament,teorienom sinnet,moralutvikling,språkutviklingog sosial
utvikling.
Gjeregreiefor sentraleteoretikararinnanfagfeltet,somtil dømesPiaget,Vygotsky,Bowlby,
Ainsworth,Chomsky,Rothbart,Skinnerog Bandura.

Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•

Demonstrerenokresentraleeksperimentelleoppsettfor å studeraulike perspektivpå
utviklingspsykologi
Drøftenokresentraletemaknytt til mennesketsi utvikling, somtil dømesarv/miljø og
kontinuitet/diskontinuitet
Diskuterekorleissentraleteoretikararinnanfagfeltetharulike synpåutvikling
Forklarekorleisutvikling påulike område,somtil dømessosial,språkligog kognitiv, er
relaterttil og fungereri samspelmedkvarandre

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalkandidaten:
Ha opparbeiddein grunnleggandekompetanseom dei ulike elementasomtil samanutgjer
fagfeltetutviklingspsykologi,og kunneanvendekunnskapfrå fagfeltettil å forklaretrekk
psykologiskutvikling, særleghosbarnog unge.

Undervisningssemester
Vår og haust

Undervisningsspråk
Norsk

Studienivå
Bachelor

Krav til studierett
11
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Emneter opefor alle medein studierettvedUniversiteteti Bergen.

Krav til forkunnskapar
Ingen

Faglegoverlapp
•
•

PS103+ PSYK101= 10 studiepoengi reduksjon.
PSYK120+ PSYK101= 10 studiepoengi reduksjon.

Undervisning og omfang
Førelesingari biologiskpsykologi6 x 2 timar,totalt 12 timar.
Førelesingari kognitiv psykologi6 x 2 timar, totalt 12 timar.
Førelesingari utviklingspsykologi6 x 2 timar, totalt 12 timar.
Seminarundervisning
i grupper2 timar pervekei 9 veker,totalt 18 timar.

Obligatoriske arbeidskrav
Ingen

Vurderingsformer
5 timarsskuleeksamen
med6 essayoppgåver
(2 fra kvart temaområde)der3 oppgåverskal
svarastpå(1 fra kvart temaområde).

Karakterskala
Ved sensurav emnetnyttastkarakterskalaen
A-F.

Læremiddelomtale
Anbefaltlitteraturvil veresattsamanav omlag1050sider.Delarav eller all litteraturkan
verepåengelsk.

Undervisningsstad
Bergen

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedUiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon
For meir informasjon,ta kontaktmedInformasjonssenteret
vedDet psykologiskefakultetpå
tlf.: 55 58 27 10 eller e-post:studierettleiar.psyfa@uib.no
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PSYK102- Generell psykologi 2
Mål og innhald
Emnetskalgje studentenei generellkompetansei form av forståingfor psykologifagetsitt
sosialefundament,kjennskaptil sentraleteoriarom personlegdomsamtei forståingfor
grunntrekkvedvitskapeligforskingsmetode,inklusiv forståingfor skilnadenmellom
kvantitativeog kvalitativemetodar.
Innanpersonlegdomskalstudententilegnesegkunnskaparom korleistrekk, biologi og
intrapsykiskefaktorarkanforklarepersonlegdom.Dei skalvidarehakunnskapom
kommunikasjonog sosialpåverknad,sosialefenomensomkonflikt og samarbeid,fordommar
og diskriminiering,konformitetog avvik, venskapog kjærleik,prososialog antisosialåtferd
samthabasalkunnskap
om grupper.Innanforpsykologiskforskingsmetodarskalstudetaneha
basalekunnskaparom operasjonalisering,
variabelomgrepetog målingsproblematikk.Dei skal
ogsåha grunnkunnskapar
om ulike ikkje-eksperimentellemetodarsamtom grunntrekkved
eksperimentelledesign.
Når detgjeld ferdigheterskalstudentaneetterkursetkjennetil dei mestsentrale
forskingsmetodane
i personlegdomspsykololgi
og vite korleispersonlegdomkanmålast.
Studentaneskalog haferdigheitersomgjer dei i standtil å gjeregreiefor ulike perspektivpå
sosialpsykologiensin utvikling, defineresentraleomgrepsomnormerog roller, haldningarog
verdiar,samtforstågrunntrekkvedsosialsamhandling.Innanpsykologiskeforskingsmetodar
skalstudentanehaferdigheitersomgjer at dei kan forklarekva eit vitskapelegparadigmeer,
gje ein oversiktoverforskingsetiskedilemmaog greieut om hovudskilnadenemellom
eksperimentelleog ikkje-eksperimentelledesign.

Læringsutbyte/resultat
Kunnskapar
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Greieut om dettrekkteoretiskebidragtil personlegdomspsykologien
(korleistrekk kanvere
stabileog endrast)
Gjeregreiefor detbiologiskebidragtil personlegdomspsykogien
(genetikk,fysiologi,
evolusjon)
Diskuteredetintrapsykiskebidragettil personlegdomspsykolgien
(psykoanalyse,nyare
psykoanalyse,motivasjon)
Gjeregreiefor fenomensomsosialforståing,sosialkonstruksjon,persepsjonog attribusjon.
Greieut om grunntrekkvedkommunikasjonog sosialpåverknad
Gjeregreiefor sentralesosialefenomensomkonflikt og samarbeid,fordommarog
diskriminering,konformitetog avvik, venskapog kjærleik,prososialog antisosialåtferd.
Kjennetil sentraleaspektarvedsosialtliv i grupperog mellomgrupper,gruppersin funksjon,
strukturog prosess.
Ha kjennskaptil kva sommeinastmedoperasjonalisering,
variabelomgrepet,måleskalaer,
reliabilitet og validitet.
Kjennetil ikkje-eksperimentellemetodar(observasjon,kasus,arkivstudiar,survey,
feltmetodikk,intervju og tekstanalyse).
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•

Greieut om grunntrekkvedeksperimentelledisign.

Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kjennetil mestsentraleforskingsmetodane
i personlegdomspsykologi
Vite korleispersonlegdomkanmålast
Gjeregreiefor historiske,kulturelle og samfunnsmessige
perspektivpåsosialpsykologiensin
utvikling
Defineresentraleomgrepog teoretiskeperspektivpånormerog roller, haldningarog verdiar
Gjeregreiefor ulike perspektivpåsjølv og identitet,samtgruppasomsosialeining
Forstågrunntrekkvedsosialsamhandlingi ulike relasjonar,påulike arenaerog i ulike
kulturellesamanhengar
Forklarekva eit vitskapelegparadigmeer
Gje ein generelloversiktoveretiskedilemmavedforsking
Greieut om hovudskilnadenemellomeksperimentelleog ikkje-eksperimentelledisign

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalkandidaten:
•
•
•

Kunnedefinerepersonlegdomog gjeregreiefor dei ulike hovudperspektivapåpersonlegdom
Kunnegje ein oversiktoverdei sentraletemaområdane
innansosialpsykologien
Gjeregreiefor grunntrekkvedvitskapelegmetode,vitskapsteoretiske
omgrepog
problemstillingarsamtgreieut om likskaparog skilnadermellomkvantitativog kvalitativ
metodiskframgangsmåte

Undervisningssemester
Vår og haust

Undervisningsspråk
Norsk

Studienivå
Bachelor

Krav til studierett
Emneter opefor alle studentarmedstudierettvedUniversiteteti Bergen.

Krav til forkunnskapar
Ingen

Faglegoverlapp
•

PS102+ PSYK102= 5 studiepoengi reduksjon
14
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•
•
•

PS103+ PSYK102= 5 studiepoengi reduksjon
PS104+ PSYK102= 5 studiepoengi reduksjon
PSYK202A+ PSYK102= 5 studiepoengi reduksjon

Undervisning og omfang
Førelesingari metode10 x 2 timar,totalt 20 timar.
Førelesingari sosialpsykologi6 x 2 timar,totalt 12 timar.
Førelesingari personlegsdomspsykologi
6 x 2 timar,totalt 12 timar.
Seminarundervisning
i grupper2 timar pervekei 9 veker,totalt 18 timar.

Obligatoriske arbeidskrav
Ingen

Vurderingsformer
5 timarsskuleeksamen
med6 essayoppgåver
(2 fra kvart temaområde)der3 oppgåverskal
svarastpå(1 fra kvart temaområde).

Karakterskala
Ved sensurav emnetnyttastkarakterskalaen
A-F.

Læremiddelomtale
Anbefaltlitteraturvil veresattsamanav omlag1050sider.Delarav eller all litteraturkan
verepåengelsk.

Undervisningsstad
Bergen

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedUiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon
For meir informasjon,ta kontaktmedInformasjonssenteret
vedDet psykologiskefakultetpå
tlf.: 55 58 27 10 eller e-post:studierettleiar.psyfa@uib.no

PSYK202B- Psykologiskeforskningsmetoder B
Mål og innhald
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PsykologiskeforskingsmetodarB er sattsamanav 2 delar:kvalitativ metodeog kvantitativ
metode.Emnetskalgje studentanekunnskapom vitskapelegforsknings-og målemetodikk
somer sentrali psykologisk,pedagogiskog helsefremmande
forskning.Studentanefår ei
grunnleggandeinnføringi kva somkarakterisererkunnskapsprosessar
knytt til vitskapog
forskning.Dei skalfå kjennskaptil sentralevitskapstradisjonar,kunnegjeregreiefor kva
premissdei byggerpå,og drøftekriterium somkannyttastfor å vurdereforskninginnanfor
dei ulike tradisjonane.Emnetskalvidaregje studentanekunnskapom kva somkarakteriserer
kvalitativeog kvantitativeforskningsdesign.Studentaneskalhaskaffasegeit generelt
oversynoverdei mestnyttakvalitativeforskningsdesigna,
og gjeresegkjent medkorleis
utførelitteraturreview,datainnsamlingog analysepåein systematiskog stringentmåte.
Studentaneskalogsåkunnedrøfteetiskeproblemog dilemmasomer knytt til vitskapeleg
arbeid.Innanforkvantitativemetodarskalemnetgje studentanekunnskapi parametriskog
ikkje-parametriskstatistikksomer sentralinnanpedagogisk,helsefremmande
og psykologisk
forskning.Dettefår dei ogsåprøvdut gjennomein eigenpraktiskstatistikkdeli detteemnet.

Læringsutbyte/resultat
Kvalitativ metode
Kunnskapar
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•

Vise kunnskapom korleisein utformareit kvalitativt forskningsdesign
Vise kunnskapom kvalitativ metodesvitskapsteoretiske
forankring
Vise kunnskapom kva somkjenneteiknarkvalitativemetodarog synekva for
bruksområdedei høversegfor
Vise kunnskapom sterkeog svakesidervedulike kvalitativemetodetilnærmingar
som
feltmetodikk,observasjon,intervju og tekstanalyse.
Vise kunnskapom datasin truverdigskapog gyldigheit.

Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•

Utføreein litteraturreviewi kvalitativ metode
Utformestringenteforskningsspørsmål
i kvalitativ metode
Designealle stadiai detkvalitativeforskningsintervjuet
Designeobservasjonsstudie
i kvalitativ metode
Analyserekvalitativedatai lys av truverdigskapog gyldigheit

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•

Verebevisstpåkorleisdetvitskapelegegrunnlagetfor kvalitativ metodehar
implikasjonarfor eit heilskaplegkvalitativt forskningsdesign
Verebevisstom etiskedilemmavedfeltarbeid,intervju og observasjon
Verebevisstom kvalitativeforskningsdesigns
avgrensingar,samtkorleisdetkan
integrerastsamanmedkvantitativeforskningsdesign(Mixed Method)
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Kvantitativmetode
Kunnskapar
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•
•

Greieut om ulike typarutval i surveymetode(tilfeldige utval, klyngeutvalog
bekvemmelighetsutval)
Gjeregreiefor ulike statistiskekriteriar for reliabilitet og validitet i surveymetodikk.
Gjeregreiefor mønstermellomobservasjonar,
inkl. korrelasjonsomgrepet.
Greieut om sannsynligheitsomgrepet
og relateredettetil signifikanstesting,samtgjere
greiefor H0, H1, typeI og typeII feil.
Gjeregreiefor variansanalyse
samtikkje-parametriskealternativog
regresjonsanalysar
Gjeregreiefor hovedtrekkavedfaktoranalyser

Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjeredeskriptivstatistikk(sommål påsentraltendens,
spreiingog frekvensanalysar)
i
statistikkprogram
Gjereenkleanalysarsomkjikvadrat,t-testar,Mann-Whitneyog Wilcoxon i
statistikkprogram
Gjerevariansanalysar
og enklefaktoranalysari statistikkprogram
Organiserefiler,sataarkog variabelarki statistikkprogram
Opprettefiler, lagevariabelnamnog leggeinn "labels",samtpunchedatai
statistikkprogram
Rekodevariablarog lagesyntax-fileri statistikkprogram
Gjereog tolke analysarav måleinstrumentarsin indrekonsistensi statistikkprogram
Forklareog tolke analysari statistikkprogrami samsvarmedhypotesetesting
og
statistisksignifikans

Generellkunnskap
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•

Setteoppeit forskningsdesignut fra relevanteforskningsspørsmål,
foreslåog
gjennomførerelevanteanalysarsamtfortolke resultatafra analysane
Verebevisstpåkorleisdetvitskaplegegrunnlagetfor kvantitativmetodehar
implikasjonarfor eit heilskaplegkvantitativtforskningsdesign
Verebevisstpåetiskedilemmavedkvantitativmetodebruk
Verebevisstom kvantitativeforskningsdesigns
avgrensingar,samtkorleisdetkan
integrerastsamanmedkvalitativeforskningsdesign(Mixed Method).

Undervisningssemester
Vår

Undervisningsspråk
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Norsk

Studienivå
Bachelor

Krav til studierett
Emnetkrev studierettvedeit av følgjandestudieprogram:
•
•
•
•

Bachelorprogrammet
i arbeids-og organisasjonspsykologi
Bachelorprogrammet
i folkehelseog helsefremjandearbeid
Bachelorprogrammet
i generellpsykologi
Bachelorprogrammet
i pedagogikk

Krav til forkunnskapar
PSYK102Generellpsykologi2/PSYK202A

Faglegoverlapp
•
•

PSYK202A+ PSYK202B= 10 studiepoengi reduksjon.
PSYK202C+ PSYK202B= 5 studiepoengi reduksjon.

Undervisning og omfang
Førelesingari kvalitativ metode6 x 2 timar, totalt 12 timar.
Førelesingari kvantitativmetode6 x 2 timar, totalt 12 timar.
Dataøvingari statistikki grupper6 x 2 timar,totalt 12 timar.

Obligatoriske arbeidskrav
Ingen

Vurderingsformer
8 dagarsheimeeksamen.
Oppgåvasi lengdbørnormaltvereomlag10 sidermedlinjeavstand
1.5,fontstorleik12, og medstandardmargar(2,54cm venstre/høgre,toppog botn).
Referanselisteog appendikskjem i tillegg.

Karakterskala
Ved sensurav emnetnyttastkarakterskalaen
A-F.

Læremiddelomtale
Anbefaltlitteraturvil veresattsamanav omlag1050siderdelt på350sideri kvalitativ
metode,350sideri kvantitativmetodeog 350sideri statistikkprogram.
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Undervisningsstad
Bergen

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedUiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon
For meir informasjon,ta kontaktmedInformasjonssenteret
vedDet psykologiskefakultetpå
tlf.: 55 58 27 10 eller e-post:studierettleiar.psyfa@uib.no

PSYK106- Personalpsykologi
Mål og innhald
StudentenskalgjennomPSYK106tileignesegomfattandekunnskapari høvetil sentrale
faglegeproblemstillingar,arbeidsmetodar
og verktøyi personalpsykologi,medrekna
historiskeutviklingsliner,tradisjonarog metodiskgrunnlag.I dennesamanhengen
skal
studententileignesegforskingsbaserte
kunnskaparom individuellefaktorarsompåverkar
hans/hennes
åtferdi jobbsamanheng,
verksemdasi handteringav sinemedarbeidarar,
individet sitt tilhøvetil og tilhøyrslei organisasjonen
samtkarriereutvikling.Vidareskal
Kandidatenskalmedbasisi tileignakunnskapargjennomskriftlegeferdigheitersvarepå2 av
3 oppgåverpåein skriftleg eksamen.Her skalkandidatenorganisere,presentereog drøfte
relevantfagstoff.
Undervisningog seminarer organisertrundtfølgjandesentralefaglegeproblemstillingar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emosjonarsi tyding i leiar-medarbeidarrelasjonen.
Etikk i arbeidslivet,medreknatydingaav organisatoriskvarsling(«whistleblowing»i
arbeidslivet
Gjennomtrekk«turnover»)i arbeidslivet.
Haldningarog endringarav slike i organisasjonar.
Karriereog karriereutvikling,medreknasosialiseringtil arbeidslivet
Kjenneteiknveddyktigeog udyktigemedarbeidarar
Læringog kompetanseutviklingi arbeidslivet.
Løn og beløningsmetodar
i arbeidslivet
Mangfaldsfaktorar(«diversity»)såsometnisitet,kultur og kjønnsi tyding i organisasjonar
Persepsjon,attribusjonog beslutningstakingsi tyding i høvetil korleisvi oppfattarvåre
omgjevnaderog tek avgjerderpåarbeidsplassen
Personlegdomsfaktorar
si tyding for motivasjonog ytingar
Psykologiskekontraktarog organisatorisktilhøyre(«organisationalcommitment»)
Rekrutteringog seleksjonav organisasjonsmedlemmer
Stressog traumar,samttydingaav personalomsorg
etterkritiske hendingarog ulykker.

Læringsutbyte/resultat

19
62

Kunnskapar:
Ved fullført emneskalstudentenkunnegjeregreiefor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korleis individfaktorarsompersonlegdom,intelligens,persepsjon,læringog
informasjonsomarbeiding,
påverkaråtferdi jobbsamanheng.
Individfaktorarsin vekt i seleksjon,opplæringog motivasjonav medarbeidarari
jobbsamanheng.
Emosjonarstyding i arbeidog organisasjonar.
Omgrepaorganisasjonstilhøyrsle
og psykologiskkontraktsamtdeiraforeløpareog
konsekvensar.
Kva vi forstårmedlæringi organisasjonarog korleisorganisasjonarkanleggjetil rettefor
læringog utvikling hjå deneinskildemedarbeidar.
Etiskeproblemstillingarog dilemmasomein kanmøtesomtilsett i ei verksemd,medrekna
fenomenet«whistleblowing»(organisatoriskvarsling).
Sentraleprinsippog metodarfor rekrutteringog seleksjonav medarbeidarar.
Ulike typarav løns-og kompensasjonssystem
sin verdi i organisasjonar- medrekna
konsekvensarfor motivasjon,yting og produktivitet.
Kva somligg i omgrepetturnoverog drøfteulike tiltak somkanveremedpåå redusere
uønskaturnoveri verksemder.
Ulike metodarfor vurderingog utvikling av medarbeidarar¿medreknamedarbeidarsamtale.
Omgrepetmangfald(«diversity»)og korleis ein organisasjonbestmoglegkanstille segtil
mangfaldi verksemda
Menneskelegereaksjonarog godpersonalomsorg
etterkriserog ulykker.
Kva vi forstårmedomgrepetdendestruktivemedarbeidarog kva for forhold kanforklare
dennetypemedarbeidarskap.
Kva somkjenneteiknardendyktigemedarbeidarog kva forhold kanforklaredennetype
medarbeidarskap.
Etiskeproblemstillingarog dilemmafor arbeidsgivararog leiarari dagensarbeidsliv.
Individet gjennomyrkeskarrieren
Kva vi forstårmedsosialiseringtil arbeidslivetog til organisasjonar,
og korleis individuelleog
kontekstuelleforhold påverkarsosialiseringtil arbeidslivetog til organisasjonar.
Kva vi forstårmedkarriereutvikling,og faktorarsompåverkardeneinskildesin
karriereutviklingi ein organisasjonog mellomorganisasjonar
Kva vi forstårmedsåkallaeldrearbeidstakarar,og korleisverksemdapåein bestmoglegmåte
kangjernesegnytteav og ivaretadennegruppaarbeidstakarar.

Ferdigheiter:
Ved fullført emneskalstudentenkunne:
•
•
•
•
•
•

Finnefram i, vurdereog munnlegog skriftleg greieut om sentraleproblemstillingarog
kunnskaparinnanforfagfeltetpersonalpsykologi.
Nytte segav faglegkunnskapog relevanteforskingsresultatpåpraktiskeog teoretiske
problemstillingar.
Vurderekva kjenneteiknvedarbeidstakaren
somvil speleinn påhanseller ho si sosialisering,
åtferd,tilknyting og ytingari verksemda.
Vurderekva kjenneteiknvedorganisasjonen
somvil speleinn påarbeidstakaren
si
sosialisering,åtferd,tilknyting og ytingari verksemda.
Vurderasentralefaktorarvedindividet og verksemdasomhartyding for gjennomtrekkog
karriereutvikling.
Har kunnskaparom og kangjeregreiefor relevantefaglegemetodarog verktøym.o.t.
rekrutteringog seleksjon.
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Generellkompetanse:
Ved fullført emne:
•
•
•
•

kankandidatenplanleggeog gjennomførevariertearbeidsoppgåver
og prosjektersomstrekker
segovertid, aleneog somdeltakari engruppe,og i trådmedetiskekrav og retningslinjer.
harkandidateninnsikt i sentralefaglegeog etiskeproblemstillingari fagetpersonalpsykologi
basertpåeksisterandeteori og empiri.
kankandidatenformidle sentraltfagstoffsomteoriar,problemstillingarog løysingarsåvel
skriftleg sommunnleg,og gjennomandrerelevanteutrykksformer.
kankandidatenutvekslesynspunktog erfaringarmedandreinnanforfagområdetog gjennom
dettebidratil utvikling av godpraksis.

kjennerkandidatentil læringog utvikling i verksemder.

Undervisningssemester
Haustog vår

Eksamenssemester
Haustog vår.

Undervisningsspråk
Norsk

Institutt
Institutt for samfunnspsykologi

Krav til forkunnskapar
For å kunnemeldesegopptil eksameni emnetmåein hagenerellstudiekompetanse
eller
oppfylle kravatil realkompetanse.
Ut overdetteer deringensærskildekrav til forkunnskapar.

Undervisning og omfang
Undervisningavil bli gitt i form av førelesingarog seminarog gårovereitt semester.

Obligatoriske arbeidskrav
Ingen

Vurderingsformer
Eksamener sattsamanav ein skriftleg skuleeksamen
på4 timar kor studentaneskalsvarepå
2 av 3 oppgåver.Det nyttastgradertkarakterskala(A-F). Eksamenarrangerastkvart semester.
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Karakterskala
For å kunnemeldesegopptil eksameni emnetmåein hagenerellstudiekompetanse
eller
oppfylle kravatil realkompetanse.
Ut overdetteer deringensærskildekrav til forkunnskapar.

Læremiddelomtale
Anbefaltlitteraturer sattsamanav omlag1000sider.

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedDet psykologiskefakultetsi prosedyrefor
undervisningsevaluering.
Evalueringav undervisningaskalskjeminstkvart 3. semester.

Kontaktinformasjon
Informasjonssenteret:
Tlf. 55 58 27 10, E-post:studierettleiar.psyfa@uib.no

PSYK110-Arbeids- og organisasjonspsykologi
Mål og innhald
Arbeids-og organisasjonspsykologi
gir enskoleringi sentraleteoriarog perspektivinnandet
arbeidspsykologiske
og organisasjonspsykologiske
fagområdet.Det arbeidspsykologiske
konsentrerersegom studietav arbeid,denenkeltesitt forhold til arbeidog sinenærmaste
kollegaer.Det organisasjonspsykologi
delenfokusererprimærtpåstudietav organisasjonarog
grupper,og leiingaav disse.Et viktig siktemåler å bevisstgjerestudentanepådedelerav
organisasjonspsykologien
somer vitskapeligfundert,vedat nyareempiri vektleggasti
undervisinga.
Studentanefår enbredinnføringi sentraleaspektinnanarbeids-og organisasjonspsykologi,
derogsåhistoriskeaspektvektleggast.Detteinkludererkunnskapom deto separatefeltane
arbeidspsykologiog organisasjonspsykologi
såvel somforsøkapåintegrering,samt
beskrivingarav hovedfokusinnandeulike felta si utvikling. Fagetkansplittasi 13 seksjonar,
sjølv om disseer innbyrdesrelaterttil kvarandre.
Tema1: Psykososialtarbeidsmiljø
Tema2: Jobbog familie
Tema3: Jobbtilfredsheitog arbeidsmotivasjon
Tema4: Betydingaav detsosialesamspillfor trivsel og helsei arbeidssamanheng
Tema5: Destruktiviteti organisasjonar
Tema6: Individuelleulikskapar
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Tema7: Stressog helsei arbeidslivet
Tema8: Psykologiskorganisasjonsteori
Tema9: Kommunikasjoni organisasjonar
Tema10: Endringi organisasjonar- Organisasjonsutvikling,læringeller omstilling?
Tema11: Leiing og leiingstenkingasi historie
Tema12: Organisasjonskultur
og organisasjonsklima
Tema13: Danningog utvikling av grupperog teampåarbeidsplassen

Læringsutbyte/resultat
Kunnskapar
Tema1: Psykososialtarbeidsmiljø
Studentenskaltilegnesegfølgjandekunnskaparom detpsykososialearbeidsmiljø:
Arbeidetsdobbeltside:belastningog utvikling
Kva vi forstårmedomgrepetpsykososialefaktorarpåarbeidsarenaen
Ulike perspektivpåomgrepetpsykososialtarbeidsmiljø,såsomstressperspektiv
og
motivasjonsperspektivet
Ulike modellerfor psykososialefaktorar,herunderdepsykologiskejobbkrav,jobbkjenneteikn
modellenog Krav-kontroll modellen
Psykososialeforhold si betydingfor jobbtrivselog helse
Arbeidsmiljølovenmedspesiellvekt pålovenshensikt(§1) og densåkallapsykososialparagrafen(§4.3)
Ulike verkemidlarfor arbeidsmiljøutvikling,herunderbrukenav survey-undersøkingar
(¿survey-feedback¿
metodikk
Ulike metodarfor internkontrollog kvalitetsstyringav arbeidsmiljø
Tema2: Jobbog familie
Studentenskaltilegnesegfølgjandekunnskaparom forholdetmellomjobb og familie:
Ulike modellerog perspektivfor å forstådynamikkenmellomfamilie- og arbeidsliv,såsom
balansemodellen
og ¿spill-over¿-modellen,
og fenomenetarbeidsnarkomani
Ulike jobb/familiekonstellasjonarog muligeeffektarav disse
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Mulige individuelle,organisatoriskeog samfunnsmessige
tiltak for å letteog førebyggje
jobb/familieproblem
Tema3: Jobbtilfredsheitog arbeidsmotivasjon
Studentenskaltilegnesegfølgjandekunnskaparom jobbtilfredsheitog arbeidsmotivasjon:
Omgrepetjobbtilfredsheit
Ulike teoriarog modellerfor å forståjobbtilfredsheit
Årsakertil og konsekvensarav jobbtilfredsheit
Omgrepetorganisasjonstilhørighet
Mulige samanhengar
mellomjobbtilfredsheit,livstilfredsheit,jobbinvolveringog
organisasjonstilhørighet
Mulige samanhengar
mellomjobbtilfredsheitog effektivitet, og mellomjobbtilfredsheitog
tilsettesin helse(herundersykjefråvær)
Kva arbeidsmotivasjoner
De mestsentralemotivasjonsteoriane
i jobbsamanheng
Forholdetmellommotivasjonog produktivitet
Forskjellanemellominnhalds-og prosessteoriar
Ekstrarolleåtferdsomfølgje av indremotivasjon;arbeidsglede
Tema4: Betydningenav detsosialesamspillfor trivsel og helsei arbeidssamanheng
Studentenskaltilegnesegfølgjandekunnskaparom betydingaav detsosialesamspillpå
arbeidsplassen:
Kva vi forstårmedomgrepetsosialstøtte
Kvantitativeaspektarvedsosialstøtte(sosialenettverk)
Ulike formerfor sosialestøtte
Samanhengmellomsosialstøtteog helse;somdirekteeffekt og buffer hypotesen
Positiveog negativeeffektarav sosialstøtte
Humorpåarbeidsplassen
Positiveog negativesidervedbruk av humorpåarbeidsplassen
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Tema5: Destruktiviteti organisasjonar
Studentenskaltilegnesegfølgjandekunnskaparom destruktiviteti organisasjonar:
Konfliktomgrepeti arbeidslivssamanheng
Konfliktar sineårsaker
Konfliktar sineinnhaldog konsekvensar
Sentralemodellerfor å forståkonfliktar sitt forløp
Handteringav konfliktar frå ulike perspektiv
Korleis prinsippfor godkommunikasjonkannyttasttil å førebyggeog handterekonfliktar på
arbeidsplassen
Omgrepanemobbingog seksuelltrakasseringpåarbeidsplassen
Omgrepetvold påjobben
Ulike årsakertil mobbingi arbeidslivet
Ulike typarmobbing
Utviklingsforløpetav mobbingi arbeidslivet
Konsekvensarav mobbingfor denenkelteog for organisasjonen
Førebyggingog handteringav mobbingpåarbeidsplassen
Tema6: Individuelleforskjellar
Studentenskaltilegnesegfølgjandekunnskaparom individuelleforskjellar:
Kva vi meinermedomgrepetpersonligdom
Personligdomsteorianes
plassi arbeidspsykologien
De mestsentraletrekkteoriane,herundersærligfem-faktorteorien
Forholdetmellomperson-og situasjonsfaktorar
Forholdetmellompersonligdomog organisasjonsatferd
Kva vi forstårmedomgrepetsjølvbilde
Ulike perspektivog forståingarav omgrepetsjølvbilde
Personligdomens
betydingfor stressog mestring
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Individuellepreferansar,og korleisdissekommertil uttrykk
Jungsmodellfor typeforståing
Korleis målepersonligdomog metodologiskeproblemi denneforbindelse
I kva gradpersonligdomstestar
kannyttasvedutveljing leiareog medarbeidarar
Betydningenav kjønni arbeidslivog leiing
Tema7: Stressog helsei arbeidslivet
Studentenskaltilegnesegfølgjandekunnskaparom stressog helsei arbeidslivet:
Kva vi forstårmedomgrepetstress
Sentralemodellerog perspektivfor stressi organisasjonar
Stresshosleiarespesielt
Kva vi forstårmedomgrepetmestring
Sentralemodellerfor mestringi organisasjonar
Mulige tiltak i forhold til å reduserestresspåarbeidsarenaen
Stressunderomstilling og nedbemanning
Omgrepetutbrenthet
Utbrentheti lys av stressmodellar
Årsakertil og konsekvensarav utbrenthet
Individuelleegenskapersin betydningfor utbrenthet
Korleis måleutbrenthet,og metodiskeproblemeri denforbindelse
Førebyggingog behandlingav utbrenthet
Sjukefråværsomfenomen
Teoriarom sjukefråværmedspesiellvekt påSteersog Rhodesfråværsmodell
Ulike måtarå målefråvær,og konsekvensane
av disse
Mulige samanhenger
mellomarbeidsmiljø/trivselog sjukefråvær
Ulike tiltak for å reduseresjukefråværi arbeidet
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Helsei arbeidslivet
Helsefremmingi arbeidslivet
Kva forstårvi medomgrepetarbeidsledighet.Sentraleforståelsesperspektiv.
Samanhengen
mellomarbeidsledighetog helse
Tema8: Psykologiskorganisasjonsteori
Studentenskaltilegnesegfølgjandekunnskaparom organisasjonsteori
ut frå et psykologisk
perspektiv:
Ulike modellerfor organiseringav arbeidog menneskjerog korleisulike
organisasjonstrukturer
påvirkermenneskjer,medvekt påbyråkratietsdysfunksjonar
Grunnleggjandeantakingarom menneskjeri organisasjonarog arbeid
Utviklinga i synetpåfenomenetarbeidog organisering
Forholdetmellomteknologi,strukturer,sosialeforhold, og korleisdissepåverkasgjensidigog
korleisdesamlapåverkartilsettesineopplevingarog organisasjonars
effektivitet
Kjenneteiknvedproduktiveorganisasjonar
Korleis teori og kunnskapfrå fageti liten gradomsettestil praksis
Årsakertil at enkelteverksemdernølermedå ta i bruk kunnskaparfrå organisasjonspsykologi
Forskingsresultatom metodarfor utvikling av produktiveverksemder
De mestvanligemåtaneå forståomgrepet¿kjønn¿i arbeids-og organisasjonspsykologi
Sentraleproblemstillingarog perspektivvedr.kvinne-og kjønnsforskingai arbeidslivet
Tema9: Kommunikasjoni organisasjonar
Studentenskaltilegnesegfølgjandekunnskaparom kommunikasjoni organisasjonar:
Action Sciencesomet reiskapfor å sikreeffektiv kommunikasjon
Funksjonellog dysfunksjonellkommunikasjoni organisasjonar
Korleis slik kommunikasjonoppstår,og kvifor
Det sentraleomgrepsapparatet
i Action Sciencesin måteå analyserekommunikasjon
Korleis dysfunksjonellkommunikasjonkansnuestil å bli merfunksjonell
Samanhengen
mellomkommunikasjon,læringog omstilling i organisasjonar
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Sentralekjenneteiknved to-veiskommunikasjon
Betingelserfor godkommunikasjonpåarbeidsplassen
Tema10: Endringi organisasjonar- Organisasjonsutvikling,læringeller omstilling?
Studentenskaltilegnesegfølgjandekunnskaparom endringi organisasjonar:
kva somkjenneteiknaromgrepetorganisasjonsutvikling
De sentralearbeidsmetodane
og prosessane
innanOU tradisjonen
Aksjonsforskingsomsentraldel av organisasjonsutvikling
Suksesskriterieri OU
Leiarutvikling somdel av OU
Omgrepaorganisasjonslæring,
dobbelkretsog enkelkretslæringog sentraleproblemstillingari
samanhengmeddette
Samanhengen
mellomteknologiog læringi organisasjonar
Psykologiskeelementi organisasjonslæring,
medsærligvekt påpersepsjon,kognisjonog
kommunikasjon
Prinsippafor erfaringslæringslik debeskrivesav Action Scienceog av Kolb¿slæringssirkel
Arbeidslivetshistoriskeutvikling
Teknologiensog kunnskapensi betydingfor arbeidslivet
Paradigmeskiftetfrå industrialiseringtil postindustrialisme
Kunnskapsarbeidaren,
leiing og organisering
Organisatoriskendring:modellerog strategiar
Likskaparog forskjellar mellomorganisatoriskomstilling og organisasjonsutvikling,
organisasjonslæring
Motstandmot endringog faktorarsompåverkardette
Omstilling somlæringsprosess;
kognitivekart og kompetansar
Stressog stressmestring
i forbindelsemedomstilling
Korleis omstilling påverkardetilsette
Korleis enomstillingsprosess
kantilretteleggastfor å sikremedarbeidarstrivsel og motivasjon
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Tema11: Leiing og leiingstenkingasin historie
Studentenskaltilegnesegfølgjandekunnskaparom leiing og leiingstenkingasin historie:
Grunnleggjandeantakingarog verdisyni forhold til menneskei arbeid
De mestsentraleteorianeom leiing i historiskperspektiv
Leiing- og leiingsomgrepet
Leiaresjobbåtferd,muligeårsakerog konsekvensar
De viktigasteteorianeinnanforsituasjonsstyrtleiing og dei mestsentraleinnvendinganemot
nytteverdienav disseteoriane
Omgrepatransformasjonsleiing
og transaksjonsleiing
Kva for utfordringarkunnskapsarbeid
og kompetentemedarbeidararbyr påfor leiaresomhar
ansvarfor slik arbeidskraft
Forholdetmellomkunnskapsarbeid
og motivasjon
Typarmedarbeidararog kva for leiarstilardisseer assosiertmed
Korleis forholdesegtil produktiviteti kunnskapsintensivt
arbeid
Tema12: Organisasjonskultur
og organisasjonsklima
Studentenskaltilegnesegfølgjandekunnskaparom organisasjonskultur
og
organisasjonsklima:
Kva vi forstårmedomgrepetorganisasjonskultur
Forskjellarog likskaparmellomomgrepaneorganisasjonskultur
og organisasjonsklima
Korleis organisasjonskulturar
oppstårog utviklast
Kva for funksjonerenorganisasjonskultur
harfor arbeidsfellesskapet
Korleis organisasjonskultur
påverkarendringarog omstillingari organisasjonar
Korleis leiarekanpåverkeenorganisasjonskultur
Universellversuspartikulærekjenneteiknvedorganisasjonskulturar
KonkurrerandeverdiarModellenfor organisasjonskultur
Hofstedesinenasjonalekulturdimensjoner
Tema13: Danningog utvikling av grupperog teampåarbeidsplassen
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Studentenskaltilegnesegfølgjandekunnskaparom grupperog teami enarbeidslivskontekst:
Ulike typargrupperi organisasjonar
Strukturerog prosesseri gruppersompåverkarbådegruppasin og organisasjonen
sin
produktivitet
Kjenneteiknvedeffektivegrupper
Korleis grupperdannesog utviklast
Forskjellenmellomgrupperog team
Fordelerog ulempervedgrupperog team
Ulike problemsomkanoppståmellomgrupperi enorganisasjon
Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunnereflektereog gjeregreiefor sentraleomgrepog
modellerinnandenarbeids-og organisasjonspsykologiske
felt, inklusivekorleisenrekke
forhold vedorganisasjonog arbeidstakarhengersaman(«personenvironmentfit»).
Kunnskapaneskalkunneframstillesskriftlig, menogsåi munnligekontekster,og vil kunne
haendirektepraktisknytteverdii ulike samanhenger
(personalarbeid,
BHT,
arbeidstakarkontekst,
i leiarfunksjonar,osv).

Undervisningssemester
Haust

Undervisningsspråk
Norsk

Krav til studierett
Emneter opefor alle medein studierettvedUniversiteteti Bergen.

Krav til forkunnskapar
For å kunnemeldesegopptil eksameni emnetmåein hagenerellstudiekompetanse
eller
oppfylle kravatil realkompetanse.
Ut overdetteer deringensærskildekrav til forkunnskapar.

Undervisning og omfang
Forelesingar,seminar,gruppeøvingar(erfaringsbasertlæringi smågrupper)

Obligatoriske arbeidskrav
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Undervisingaer frivillig. Det er ikkje obligatoriskinnsendingav arbeidsoppgåver

Vurderingsformer
Emnetvurderassomfullført vedbeståtteksamen.Eksamener enskoleeksamen
på8 timer,
sombestårav 2 deler(del a: testav spesifikkekunnskapar,del b: kor kunnskapaneskal
drøftesi ensamanheng)

Karakterskala
Ved sensurav emnetnyttaskarakterskalaen
A ¿F, derF er ikkje bestått.

Læremiddelomtale
Anbefaltlitteratur,web-sider

Undervisningsstad
Bergen

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedDet psykologiskefakultetsin prosedyrefor
undervisningsevaluering.

Kontaktinformasjon
For meir informasjon,ver vennligå ta kontaktmedstudierettleiar/informasjonssenter,
tlf. 55
58 27 10
Epost:studierettleiar.psyfa@uib.no

PSYK200-Leiingspsykologi
Mål og innhald
Leiingspsykologigir ei opplæringi sentraleteoriarog perspektivpåleiing. Med utgangspunkt
i norskog internasjonalteori og empiri, vert detundervisti ei rekkjeimplikasjonarav
leiarskap,mellomannaknytt til organisasjonarsin produktivitetog dei tilsettesin trivsel. Eit
viktig punkti fageter å gjerastudentanemedvitnepådei delarav leiingsfeltetsomer
vitskapeligfunderte.

Læringsutbyte/resultat
Kunnskapar
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Gjeregreiefor sentraleaspektvedutviklinga av fagetleiingspsykologi
Gjeregreiefor dei mestsentraletradisjonelleog nyareteoriarom leiing.
Gjeregreiefor sentralekritiske perspektivpåleiing.
Gjeregreiefor individ- og rolleperspektivpåleiing.
Gjeregreiefor situasjons-og medarbeidarperspektiv
påleiing
Gjeregreiefor innhaldeti omgrepaleiaråtferdog leiarstil
Gjeregreiefor kulturelleaspektvedleiing
Gjeregreiefor nokresentralemetodarfor utvikling av leiarar

Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•

Reflektereoverog drøfteulike definisjonarav leiing
Reflektereoverog drøfteforholdetmellomperson,rolle, åtferdog situasjonknytt til utøving
av leiing
Drøftekulturelleforskjellari oppfatningog utføring av leiing
Drøftebruk av nokremetodarfor utvikling av leiarar
Reflektereoverog drøftesamanhengen
mellomleiing og organisasjonarsin produktivitet,
samttilsettesin trivsel

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalkandidaten
•
•

Påeit grunnleggjandevis kunneidentifisereog reflektereoversentraleleiingspsykologiske
problemstillingar
Ha tilegnasegein grunnleggjandekompetansemedomsyntil korleisutføringav leiing verkar
inn påorganisasjonog tilsette

Undervisningssemester
Vår

Undervisningsspråk
Norsk

Institutt
Institutt for samfunnspsykologi.

Krav til studierett
Emnetkrev studierettpåbachelorprogrammet
i arbeids-og organisasjonspsykologi
eller
bachelorprogrammet
i generellpsykologi.

Krav til forkunnskapar
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BeståttemnetPSYK110: Arbeids-og organisasjonspsykologi.
Emnetkreverstudierettpå
bachelorprogrammet
i arbeids-og organisasjonspsykologi
eller bachelprogrammet
i generell
psykololgi.

Undervisning og omfang
Forelesninger,seminar,gruppeøvelserog gruppebaserte
presentasjoner.

Obligatoriske arbeidskrav
Deltakingi undervisninga

Vurderingsformer
Eksamener ein skriftleg skuleeksamen
på4 timar kor studentaneskalsvarepå1 av 2
oppgåver.Det nyttastgradertkarakterskala(A-F). Eksamenarrangerastkvart semester.

Læremiddelomtale
Anbefaltlitteratur,web-sider.

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedDet psykologiskefakultetsin prosedyrefor
undervisningsevaluering.
Evalueringav undervisningaskalskjeminimum kvart 3. semester.

PSYK201- Bacheloroppgavei arbeids- og organisasjonspsykologi
Mål og innhald
Studentenskali samarbeidmedandrestudentarskriveei oppgåve,derkonkretefaglege
problemstillingarskalsvarastpåvedhjelp av empiriskevitskapelegeundersøkingarog/eller
teori.Studentenskalgjennombacheloroppgavåa
tileignesegkunnskaparom
forskingsprosessen
gjennomå setjeseginn i relevantteori, utarbeideforskingsspørsmål,
samleinn relevantempiri og produsereeit skriftleg arbeidut frå vitskapeligestandardar
(APA-standard).Studentenskalskriveoppgåvasamanmedandrestudentar,og skali denne
samanhengtileignesegkunnskaparog oppøveevnermedomsyntil forskingssamarbeid.
Studetaneskalogsåtileignesegevneri sambandmedforskingsformidlinggjennommunnleg
presentasjonav sitt forskingsarbeid.Undervisningaer organiserti følgjandehovuddelar:
1) Å skriveei Bacheloroppgåve- formellerammer:Innføringi alle relevantesiderveddetå
skriveBacheloroppgåva.
Studentanevil få innsyni:
•
•
•
•

Rettarog krav til studentarog rettleiarar
Tidsrammerog -fristar
Organiseringav arbeidet,inkl. detå skrivesamanmedandrestudentar
Oppgåvasi oppbyggingog format(APA-standard)
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•

Evalueringsform

2) Kvalitativ og kvantitativmetodeStudentaneskal tileignaseggrunnleggjandekunnskapar
om kvantitativeog kvalitativeforskingsmetodar.
3) Forskingsprosessen
og oppgåveskrivinga
Kandidatenskalfå adekvatekunnskaparom kva
eit forskingsprosjekter sattsamanav og gjennomføresin eigenBacheloroppgåve.

Læringsutbyte/resultat
Kunnskapar:
Ved fullført emneskalstudentenkunne:
•

•

Gjer greiefor grunnleggandekjenneteiknvedkvantitativeog kvalitativeforskingsmetodar.
Nærarebestemtforskingsdesign,innsamlingog behandlingav ulike typerdata(kvantitative
og kvalitative).
Gjer greiefor deulike fasenesominngåri eit forskingsprosjekt.

Ferdigheiter:
Ved fullført emneskalstudentenkunne:
•
•
•
•
•

•
•

Planleggjeog gjennomføreeit forskingsprosjekt
Stille forskingsspørsmål
somlar segsvarapåmedvitskapeligemetodar
Tileignasegrelevantforskingsinformasjon(mellomannadatasøk)
Utvikle og nytteadekvateforskingsinstrument(til dømesintervjuguidar,spørjeskjema)
Demonstrereferdigheiteri korrektoppbyggingav eit vitskapelegarbeidetterAPA-standarden,
korrektbruk av kjelder,korrektpresentasjonav referansarog bruk av relevante
litteraturdatabasar
Analyseredataeller presentereog drøfteteori
Formidleteori og resultatskriftleg og munnleg

Generellkompetanse:
Ved fullført emneskalstudentenkunne:
•

Reflektereom detå utøveforskingi høvetil eksisterandeteori og empiri.

Reflektereom etiskeforhold i høvetil bruk og tolking av egnedata,kjelderog sitering

Undervisningssemester
Vår

Undervisningsspråk
Norsk

Institutt
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Institutt for samfunnspsykologi.

Krav til studierett
Emnetkrev studierettpåbachelorprogrammet
i arbeids-og organisasjonspsykologi.

Krav til forkunnskapar
For å kunnemeldesegopptil eksameni emnetmåein habeståttemnene
PSYK102/PSYK202A/B: PsykologiskeforskingsmetodarA/B, PSYK110Arbeids-og
organisasjonspsykologi
eller PSYK103:Organisasjonspsykologi
og PSYK104:
Arbeidspsykologieller tilsvarandeemne.

Obligatoriske arbeidskrav
Undervisningavil veresattsamanav tre førelesingará 3 timar. Dettefølgjastoppav to
"workshops"om konkretiseringav eigneforskingsspørsmål
og val av samarbeidspartnarane
påoppgåva.I framhaldetvert detgitt undervisningsattsamanav ei praktiskinnføringi både
survey-og intervjumetodenoverto dagarkvar på6 timar.Rettleiingvil finne stadi grupper
på2-4 studentar.Kvar gruppefår 3 rettleiingará 2 timar pånærarefastsetttidspunkti løpetav
semesteret.
Undervisningagårovereitt semester.

Vurderingsformer
Eksamener sattsamanav tre delarsomgir ein samlagradertsluttkarakter:1.Ei skriftleg
oppgåve(gruppeoppgåve)
derdetnyttastgradertkarakterskala(A-F).2. Føresettat den
skriftlegeoppgåvaer bestått,ei munnlegprøvesomkanjusterekarakterenpådenskriftlege
oppgåva.3.Ein munnlegpresentasjon(gruppepresentasjon)
av denskriftlegeoppgåvai
plenumderdetvert gitt karakterenbestått/ikkjebestått.
Alle kandidatarpåei gitt oppgåvefår samesluttkarakter.Det vert nyttagradertkarakterskala
(A-F).

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedDet psykologiskefakultetsin prosedyrefor
undervisningsevaluering.
Evalueringav undervisningaskalskjeminimum kvart 3. semester.

--------------------------------------------------------------------------------------------
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BACHELORPROGRAMMET Rapporten gjelder PSYK106 Personalpsykologi. Evalueringen er basert på samtale med én
student den 13. oktober 2011.
PSYK106.
En rekke studenter var forespurt om å komme til gruppesamtale, hvorav kun 1 student møtte.
Hun deltok aktivt i samtalen, hvor jeg reiste spørsmål om pensum, undervisning, omfang og
annet. Likevel må rapporten fra dette kurset nødvendigvis fortolkes med forsiktighet.
Denne studenten ga uttrykk for stor begeistring for kurset, og mente at de andre studentene i
kurset generelt sett også hadde vært fornøyd. Hun fremhevet at kurset var relevant og nyttig
uansett hvilken jobb en måtte ha, og at kurset hadde fokus på viktige aspekter av moderne
arbeidsliv. Hun kunne også fortelle at dette kurset hadde bidratt til at hun skiftet studium fra
jus til psykologi og at hun nå hadde som mål å søke seg inn på Masterstudiet.
Hun mente videre at stoffmengden var omfattende og det var mye å lære i kurset, men at
omfanget var passe for et kurs på 15 studiepoeng. Når det gjaldt pensum, så syntes hun det
var en passe balanse mellom bøker og artikler, selv om det var noe overlappende tema i
bøkene. Spesielt fremhevet hun boka til Haukedal, som var godt likt fordi hvert kapittel
innledes med et eksempel som beskriver arbeidslivet veldig bra. Hun likte også at
pensumbøkene var på norsk, og syntes alle lærebøkene var svært tilgjengelig og lette å lese.
Undervisningen ble også positivt vurdert. Hun opplevde at foreleserne var interessert og
engasjert i temaene de hadde ansvar for innenfor fagområdet. Hun anså det som veldig
positivt at eksterne forelesere var trukket inn, disse var gode eksperter på ulike områder og
bidro til å levendegjøre stoffet gjennom eksempler.
Hun hadde meldt seg på et frivillig seminar for oppgaveskriving og feedback og dette ble
vurdert som svært nyttig. Det ble holdt 8-9 seminar-gruppemøter gjennom semesteret. Her
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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fikk studentene erfaring med oppgaveskriving og fikk feedback på arbeidene sine. Dette
avstedkom gode og relevante diskusjoner over temaene i kurset. Det var gjennomgående
god kommunikasjon mellom seminarledere og de faglige. I seminaret fikk studentene også
gjennomført en prøveeksamen som de fikk feedback på, og dette ble sett på som veldig
lærerikt og god forberedelse til eksamen.
I siste forelesning på kurset ble det foretatt en oppsummering av kurset og gitt tips til
eksamen. Dette var veldig bra for de som ikke hadde gått på seminar, og det ble også godt
mottatt og sett på som veldig positivt av studentene.
Eksamen besto av en 4-timers skoleeksamen der studentene skulle besvare 2 av 3
oppgaver. Dette mente studenten var en forbedring fra tidligere praksis der de måtte svare
på 1 av 2 oppgaver. Oppgavene var stort sett formulert som drøftinger av teori opp mot
arbeidslivet, og oppgavene var også både relevante og viktige i forhold til pensum. I den nye
ordningen mente hun også at studentene får vist en større bredde av kunnskap innenfor
fagområdet.
Et problem var at søkningen til kurset var så stor at forelesningene måtte flyttes til et større
auditorium i Studiesenteret. Dermed ble det en unaturlig avstand til Institutt for
samfunnspsykologi og mindre kontakt mellom studenter og faglige ansatte. Men alt i alt
kunne hun ikke tenke på noe annet som kunne forbedres i kurset.
Mitt generelle inntrykk basert på samtalen med denne ene studenten, var at emnet
engasjerer og virker godt tilrettelagt, og at studentene fant kurset svært relevant og nyttig for
videre karriere. Det fremkom ingen klager og heller ingen rapporterte klager fra andre
studenter.
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MASTERPROGRAMMET Rapporten gjelder 1. året av Masterutdanningen, som inneholder kursene PSYK301,
AHS311, PSYK303/304, og PSYK 305. Evalueringen er basert på samtale med 7 studenter
den 13. oktober 2011. Her var det innkalt 8 av masterstudentene, hvorav 7 møtte. Alle hadde
erfaringer med kursene og opplegget i første år av masterstudiet.
Rapporten vil hovedsakelig fokusere på studentenes opplevelse av Masterprogremmet som
helhet, og evaluering av kursene er derfor mindre detaljert.
Generelt sett var studentene meget fornøyde med programmet, de mente programmets
innhold er i tråd med mål og intensjon. De fremhevet at programmet gir dem relevant og
nyttig kunnskap som forbereder dem til mange ulike karrierer, og som kan anvendes i mange
sammenhenger i arbeidslivet. De mente også at det var god progresjon fra hovedsakelig
teoretisk fokus på bachelor til større fokus på anvendelse og praksis i masterprogrammet.
PSYK301 – Organisasjonsutvikling
Studentene var svært fornøyde med dette kurset. Det er et teoretisk kurs og er akademisk
tungt, men de berømmet både opplegg og pensumlitteratur. Kurset er i følge studentene
veldig bra som grunnlag for videre arbeid i masterstudiet.
AHS311 – Tradisjoner i arbeidslivsforskningen
Studentene berømmet dette for å være et interessant kurs, men de var jevnt over misfornøyd
med flere aspekter ved kurset. De mente at kurset passet dårlig inn i Masterprogrammet slik
mål og intensjon er formulert. Dette er en teoretisk gjennomgang av ulike perspektiver som
krever refleksjon, mens resten av kursene er mer praktisk orientert. Disse perspektivene og
tradisjonene (f.eks. innen sosiologi) er så forskjellige fra psykologi at studentene så kurset
som et forstyrrende element i masterprogrammet. Som sådan mente de at dette kurset tok
altfor mye plass i studiet, og burde i stedet ha vært lagt til Ex.Fac. eller Bachelor. De mente
at andre kurs innenfor for eksempel organisasjonsteori, administrative fag, strategi og
ledelse, samt en innføring i arbeidsrett, ville ha vært mer relevant for innholdet i programmet
og det arbeidet de kommer til å ha etter endt utdanning.
Faglig innhold og kursopplegg var studentene for så vidt fornøyd med, rent bortsett fra at
oppgaven til eksamen kunne skrives helt utenfor pensum, slik at det var unødvendig å lese
pensumlitteraturen. En student hevdet å ha lest kun 40 sider av det relativt omfattende
pensum i kurset.
PSYK303/304 – Intervensjoner i grupper og organisasjoner 1 og 2
Disse to kursene med fokus på henholdsvis leder- og teamutvikling, og konflikthåndtering og
arbeidsmiljøutvikling mente studentene var pedagogisk og innholdsmessig svært bra. De
satte pris på foreleserne – både praktikere og forskere, eksterne og interne – som var svært
gode og presenterte interessante tema og problemstillinger. Imidlertid mente noen av
studentene at det kunne vært mer samsvar mellom forelesninger og pensumlitteratur. I hvert
kurs skal studentene fordype seg i ett av de to temaene, og dette kunne i følge studentene
bidra til at man etter endt kurs hadde for lite kunnskap om det andre temaet.
Studentene uttrykte nokså sterkt at de savnet veiledning på oppgavene de skulle skrive.
Spesielt fremhevet de at de savnet klare kriterier for å skrive paper i forkant og kriterier for å
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skrive gode paper. En innledende veiledning med en faglig ansatt og muligens noen
veiledningsgrupper underveis kunne ført til større trygghet i oppgaveskriving.
PSYK 305 – Rollen som endringsagent i praksis
Studentene var entydig i at de syntes det var veldig positivt og givende med praksis. En
gjennomgang av de ulike ’oppdrag’ studentene hadde fått, ga inntrykk av at de både fikk
relevante og interessante oppgaver på praksisstedet, og at oppgavene var godt tilpasset det
nivå de er på nå. Noen av studentene var invitert tilbake for å gjøre undersøkelser som
kunne danne grunnlag for masteroppgaven.
Likevel mente de alle at dette kurset var svært arbeidskrevende og omfattet mange flere
arbeidstimer enn andre kurs med samme omfang. Ikke bare skulle de utføre et oppdrag, men
de skulle også skrive rapport til bedriften om sine analyser og funn, samtidig som eksamen
og karakter baseres i helhet på en refleksjonsrapport som skal være en krisisk analyse og
drøfting av praksisen. Igjen etterlyste studentene klare vurderingskriterier for denne
refleksjonsrapporten, og uttrykte at det var vanskelig å vite hva som utgjør en god oppgave.
Generelt
Jeg opplevde at studentene viste betydelig entusiasme og engasjement for
masterprogrammet. De så på kursene som utfordrende, lærerike, og stort sett nyttige (med
ett unntak). De satte også pris på undervisning, pensum og opplegget generelt. De uttalte
seg samstemt positivt om progresjon i innhold og fokus fra Bachelor til Master, og kritiske
kommentarer gikk på spørsmål rundt arbeidsmengde og veiledning, der essensen egentlig
var et uttrykk for forbedringspotensiale og ikke av avgjørende betydning. Jeg tar dette som
tegn på at Fakultetet og de aktuelle lærerne har utviklet et svært vellykket Masterprogram i
arbeids- og organisasjonspsykologi med et særpreg som må bevares.
Studentene hadde også synspunkter på noen aspekter som kunne forbedres. Jeg skal
referere til disse punktvis under. Noen av disse punktene omhandler ikke bare 1. året, men
jeg synes likevel det kan være nyttig å ta de med her.
Mangelfull veiledning og tilbakemelding på oppgaver og oppgaveskriving. Praksisen
med ’peer reviews’ på skrevne paper er ikke informativ nok, studentene uttrykte
ønske om større faglig tyngde i feedback.
Metodeundervisning kunne vært grundigere både på Bachelor og Master, spesielt
mht kvalitativ metode. Studentene føler de blir for avhengige av veileder mht metode
(siden de stort sett skriver masteroppgave på allerede innsamlede data).
De fleste studentene (80%) skriver masteroppgave på allerede eksisterende data.
Studentene ytret ønske om å ha informasjonsmøte om ulike masteroppgavetema
allerede våren i første året, eller i hvert fall før metodekurset i andre året, slik at en
kan ha mulighet til å samle egne data – både kvantitative og kvalitative – dersom en
har lyst til det.
Praksisopplevelsen har gitt studentene forståelse for at det er mange ’hippe’
undersøkelser som kan gjøres basert på kvalitative data. De savner imidlertid
kompetanse og interesse for kvalitativ metode i instituttet.
Mesteparten av undervisningen på dette nivået er intensiv. Det er de for så vidt ikke
misfornøyd med, med unntak av kurs i statistikk. For det første er kurset tungt
innholdsmessig, og studentene følte at fulle dager med dette stoffet ga for lite tid til å
bearbeide det. Det ville være en stor fordel å dele dette kurset opp mer og ha kortere
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økter. I tillegg har datarommet svært dårlig ventilasjon og førte til stort ubehag mot
slutten av dagen.
Mitt hovedinntrykk er at disse studentene generelt var positive og fornøyde med
masterprogrammet, men at det likevel er et forbedringspotensiale mht en del faglige
aspekter. Jeg oppfordrer derfor programstyret i arbeids- og organisasjonepsykologi til å
vurdere disse punktene og se på muligheter for justeringer der det er påkrevet for å
opprettholde den gode kvaliteten også i fremtiden.

Oslo, 23. oktober, 2011
Astrid M. Richardsen

Vennlig hilsen
(Sett inn ledernavn)
(Sett inn tittel)

Aase Meyer
førstekonsulent
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ÅRSRAPPORT FRA PROGRAMSENSOR

Navn: Astrid M. Richardsen
Programsensor ved


Det Psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen



Bachelorprogram/Masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi

Rapporten gjelder perioden: 2012/2013

Programsensor er bedt om å uttale seg om et engelkspråklig tilbud til utvekslingsstudenter i
emnet PSYK 106 Personalpsykologi, samt vurdere fordeler og ulemper ved det eksisterende
tilbudet sammenlignet med at emnet i sin helhet kun tilbys på engelsk.

Rapport 2013
Sammenligning norsk og engelsk versjon av Personalpsykologi (15 sp)
Kursinnhold: Kursbeskrivelsen på engelsk som er vedlagt her er i vesentlig grad den
samme som kursinnholdet på det norske kurset. Det er muligens noe mer fyldig informasjon
gitt om det norske kurstilbudet, for eksempel aktuelle studieprogram, krav til forkunnskaper,
undervisningsperiode, antall studiepoeng, osv., men det antas at dette vil foreligge på engelsk
på nettsiden når det nye kurset trer i kraft. Emneoversikten for de to kursene synes å være
sammenfallende.
Når det gjelder læringsutbytte for studentene, så er innholdet tilnærmet likt for den
norske og engelske versjonen, men er organisert noe ulikt. I den norske versjonen er
læringsutbytte delt inn i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, mens den engelske
versjonen kun har med kunnskaper (knowledge).
Pensum: Pensumlitteratur er av forståelige årsaker endret til kun å inneholde engelsk
litteratur. Mens man i den norske versjonen har basert mye av pensum på boken “Den dyktige
medarbeider: Behov og forventninger”, samt et kompendium med artikler og bokkapitler som
i hovedsak er norske, har den engelske versjonen et nokså annerledes pensum. I kompendiet
er de engelske artiklene og bokkapitlene fra det norske kurset beholdt, og de norske kapitlene
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og artiklene er substituert med kapitler fra to andre pensumbøker, Arnold & Randall’s “Work
Psychology” og McKenna’s “Business Psychology and Organizational Behaviour”, samt
kapitler fra ulike andre bøker på spesifikke tema. Helhetlig sett er det muligens en overvekt av
bokkapitler på den engelske pensumlisten, noe som øker muligheten for overlappende
innhold. Det er også en god del overlapp i innholdet i bøkene til Arnold & Randall og
McKenna, selv om det kanskje er organisert forskjellig.
På pensumlisten står oppført McKenna (2006), men 5. utgave av boken kom ut i 2012,
så dette burde oppdateres. Det er en del endringer i innholdsfortegnelsen og
kapitteloverskrifter som også bør oppdateres.
Timeplan: Timeplan for de to kursene er så å si identisk, men i den engelske
kursbeskrivelsen står det at kurset skal tilbys i vårsemesteret 2011, hvilket må være en feil.
Det skal vel kanskje tilbys i 2014?
Fordeler og ulemper ved å kun tilby kurset på engelsk
Det er mange fordeler med å kun tilby kurset på engelsk. Man kan tiltrekke flere
utenlandsstudenter, noe som vil gjøre læringsmiljøet i klassen mer spennende ved at man kan
trekke på erfaringer fra andre kulturer. Det er også utviklende for norske studenter å tilegne
seg språklig kompetanse, samt kunne diskutere faget på engelsk. Også for de faglige ansatte
vil det være fordeler med å bygge opp kompetanse for engelkspråklig undervisning, både for
internasjonale konferanser og internasjonalt faglig samarbeid.
Av egen erfaring med Masterstudiene på BI, vet vi at det kan være en utfordring for
faglige ansatte å skulle undervise på et annet språk enn morsmålet. Tilbakemeldingene fra
faglige er ofte at de ikke føler seg så avslappet og ledig i forelesninger som når de underviser
på norsk, at de ikke synes de får uttrykt seg like elegant og at de blir mer bundet til PPT og
forelesningstekst. Imidlertid er dette noe som generelt forbedrer seg med praksis, og hvis
institusjonen i tillegg tilbyr støtte for de ansatte gjennom språkkurs og opplæring, så kan dette
snus til å bli veldig positivt for de faglige medarbeiderne.
En annen ulempe er at studentene ikke får samme eksponering til fagmiljøets
forskning og publisering som de ville fått med det norske kurset, men dette kan jo også
fungere som en spore til å publisere mer internasjonalt. Uansett vil jo egne eksempler og
forskning kunne belyses i forelesninger
Dersom dette er et valgfag for noen programmer, kan det være en fare for at færre
studenter velger det fordi det er mer arbeidsintensivt for dem å tilegne seg litteraturen og de
kan være mer usikre i forhold til gjennomføring av eksamen på engelsk.
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Konklusjon: Etter programsensors vurdering er kursene tilnærmet like hverandre hva
inngår innhold og planlagt gjennomføring. De nødvendige endringene i pensum for den
engelske versjonen av kurset virker relevante, selv om man bør se nøye på mulig overlapp i
pensumlitteraturen. Dersom kurset tilbys kun på engelsk, bør det i en innkjøringsfase
etableres gode støtteordninger for faglige ansatte, og en bør kanskje vurdere noe støtte til
studentene mht eksamensgjennomføring og oppgaveskriving. På sikt tor jeg fordelene vil
være flere enn ulempene både for studenter og faglig ansatte.
Programsensors deltakelse i drøftinger om struktur og innhold i studieprogrammet
Programsensor har i år ikke deltatt på noen programstyremøter.
Særlige forhold ved gjennomføringen av studieprogrammet i perioden
Ingen særlige forhold er vurdert.
Rollen og oppgaven som programsensor
Det har i år vært klart formulerte oppgaver for programsensors arbeid.

Oslo, 30.08.2013

Astrid M. Richardsen, Ph.D.
Professor i organisasjonspsykologi
Handelshøyskolen BI
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Studiep lan : Bachelor i generell psykologi
Introduksjon
Presterer idrettsutøvarar betre når dei blir observert enn når dei trenar aleine?Kvifor
gjer vi menneskemindre innsatsnår vi arbeider i grupper enn når vi arbeider for oss
sjølve?
Psykologier vitskapenom åtferdog mentaleprosessarhosmenneskeog dyr. Vi relatereross
til kvarandre,og påverkarkvarandre.Kva harførsteinntrykketå seiei sosialsamhandling?
Kor mykje haroppmuntringå seiefor læring?Korleis tolkar vi positiveog negativehendingar
i dagleglivet?
I psykologiener åtferdforklart medteoriarsombyggerpåvitskaplegemetodar,og studietgir
kunnskapom generellpsykologiskforskingsmetodikk.Du vil bli kjent med
hovudorienteringar,teoretiskehovudperspektiv,sentraleforskingsbidragog funn i
psykologifaget.Gjennomstudietvil du læreå identifisereog analyseremennesketi samspel
medomgivnadenesine.

Visstedu at ...
Folk kannokregongarhugseting somikkje harskjeddog gløymesjølv dramatiskehendingar
i livet.

-------------------------------------------------------------------------------------------Oppbygging
Studieprogrammet
skalinnehaldefølgjande:
•
•
•

30 studiepoengmedinnføringsemne,medreknaex.phil.
90 studiepoengmedspesialisering(1½ årsstudium)innanforgenerellpsykologi,
inkludertmetode.
60 studiepoengvalfrie emnederalle eller delarkanveljastfrå andrefag.

-------------------------------------------------------------------------------------------Studieplan:
Studiestart - semester
Kvar haust.Søknadtil studietskjergjennomSamordnaopptak(SO).

Mål og innhald
Bachelorprogrammet
i generellpsykologiskal gje deggenerellog teoretiskkunnskapinnan
dei utvaldepsykologiskebasalområda(biologiskpsykologi,kognitiv psykologi,
1
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utviklingspsykologi,personlegdomspsykologi
og sosialpsykologi)medhøvetil fordjupingi
utvaldefagfelt.
Studietskalogsågje degkunnskaparinnangenerellpsykologiskforskingsmetodikk.
Psykologier detvitskaplegestudietav åtferdog kognisjonhosmenneske(og dyr). Åtferd er i
psykologienforklart medteoriarsomer basertepåvitskaplegemetodar.Studietskalutvikle
dineevnertil å identifisereog analyseremennesketi samspelmedomgjevnadanesine.
Gjennomlesingog deltakingi førelesingarog seminarvil du bli kjendmed
hovudorienteringar,teoretiskehovudperspektiv,sentraleforskingsbidragog funn i
psykologifaget.
Bachelorprogrammet
haret omfangpåtre år (180studiepoeng).

Læringsutbyte
Ein kandidatmedbachelorgradi generellpsykologifrå Det psykologiskefakultet,
Universiteteti Bergenskal:
Kunnskapar
•
•

Har kunnskapom og forståingfor sentraletemainnanfagområdetpsykologi.
Kan forståkorleiseit psykologiskfenomenkanstuderastog forklarastpåfleire

måtarog vurdereulike teoretiskeforklaringaroppmot kvarandre.
•
•

Kan beskrivefagetshistoriskeutvikling.
Kan haldesegoppdatertpåfagområdetpsykologi.

Ferdigheiter
•
•
•
•
•

Kan vurdereulike forskingsmetodarfor innsamlingog analyseav eit datamateriale.
Kan anvendeulike psykologiskeperspektivi analyseog beskrivingav eit fenomen
Kan gjennomførelitteratursøkog setteseginn i og vurdererelevantfaglitteratur.
Kan demonstreregodskriftleg og munnlegformidlingsevnei trådmed
psykologidisiplinen.
Kan gjennomføreeit sjølvstendigavgrensaakademiskarbeidi trådmedfaglege,
metodiske

og etiskeretningsliner.
Generellkompetanse
•

Kan viseei kritisk tilnærmingtil gjeldandekunnskapog praksisinnanfordet
psykologiske

fagfeltet.
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•

Kan arbeidesjølvstendig,organisereog planleggeeigetarbeidinnanforgitte fristar, og
i

trådmedetiskekrav og retningsliner.
•
•

Kan formidle sentraltfagstoffbådeskriftleg og munnlegtil ulike publikum.
Har innsikt i relevantefagetiskeproblemstillingar.

Opptakskrav
For å kunnesøkjeopptaktil bachelorprogrammet
i generellpsykologi,mådu hagenerell
studiekompetanse,
eller fylle kravatil realkompetanse.

Innføringsemne
Førstesemesterstudiet
er på30 studiepoengog er sattsamanav ex.phil.,ex.fac.og innføringi
psykologi.Dettestudietskal gje degei innføringi ulike måtarå tenkjekring kunnskapog
vitskapgenerelt,om fagspesifikkhistorieog vitskapsteori,samtgje ei innføringi faget
psykologi.
•

•
•

Ex.phil. (10 sp.)gir eit overordnafilosofisk perspektiv.Gjennomundervisningog
pensumlesingfår du ei innføringi sentrale,allmennegrunnlagsproblemi vestlegtenkjemåte,
særskildi høvetil psykologiskegrunnlagsproblem.
Ex.fac.(10 sp.)tek føresegpsykologifagetsitt teoretiskefundament,psykologiensitt opphav
og denhistoriskeutviklinga av psykologisomvitskaplegdisiplin.
PSYK100Innføringi psykologi(10 sp.)skalgje eit overordnainnsyni denpsykologiske
vitskapen.Du lærermellomannaom psykologiensitt biologiskefundament,om minne,
læring,utviklingspsykologi,sosialpsykologiog personlegdom.

Førstesemesteret
er obligatorisk.Ein måsøkjesærskildom eventueltfritak eller innpasningav
andreemne.

Obligatoriske emne
Spesialiseringai generellpsykologier på90 studiepoeng(1 ½ årsstudium)er sattsamanav
følgjandeobligatoriskeemne:
•

•

•

•

PSYK101: Generellpsykologi1 (15 sp)gir ei innføringi biologiskpsykologi,kognitiv
psykologiog utviklingspsykologi.Emnetskalgje ei førsteforståingav menneskelegåtferdog
åtferdhjå andreorganismar.
PSYK102: Generellpsykologi2 (15 sp)gir ei innføringi psykologifagetsitt sosiale
fundament.I tillegg får du kjennskaptil sentraleteoriarom personlegdom.Emnetinneheld
ogsåei grunnleggjandeinnføringi forskingsmetode.
PSYK207: Læringog åtferdspsykologi(15 sp)skalgje degkunnskaparom moderne
åtferdspsykologi,teoretiskeog empiriskebidragog nytta metodarog kunnskapari
lærings/åtferdspsykologi.
PSYK208: Affekt og kognisjon(15 sp)skalgje ei innføringi dei viktigasteteorianeog
perspektivapåforholdetmellomaffekt, kognisjonog biologi. Du vil gjennomemnetfå
kjennskaptil teoriarog empiriskefunn frå sosial-kognisjonsfeltet.
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•
•

PSYK202B: Psykologiskeforskingsmetodar(15 sp)skalgje ei brei innføringi kvalitativ og
kvantitativmetode,samtei innføringi statistikkprogram.
PSYK250: Bacheloroppgåva
(15 sp)skalgje ei innføringi korleis eit faglegsjølvstendig
arbeidvert bygdopp.Gjennomarbeidetmedoppgåvavil du utvikle ein vitskapelegtenkje-og
arbeidsmåte,lærekva for krav somvert stilte til eit størreskriftleg produktog kva somkan
vereein passandearbeidsmåte.

Alle emnasomer ein del av spesialiseringaer obligatoriskfor graden,samtfor videreopptak
til masterstudium.Alle andreobligatoriskeemnemåveregjennomførtseinastsamesemester
somPSYK250Bacheloroppgåve
i generellpsykologi.

Tilrådde valemne
Valfrie emneutgjerdei siste60 studiepoengai gradenog kani prinsippetfyllast medalle
typargodkjendhøgareutdanningsomikkje overlappermeddetsomer obligatoriski graden.
Det psykologiskefakultetharplanlagti dennesamanhengeit tilbod av tilråddeemneog
kombinasjonarsomer nyttigesamanmeddei obligatoriskeelementaog somkanutgjereei
ytterligarespesialiseringinnanretninganeskule,helseog næringsliv.Desseemnaer særskild
anbefalt:PSYK106, PSYK110og PSYK109. Det vert ellersanbefaltemneinnanfor
psykologi,helsefag,helsepsykologi,arbeids-og organisasjonspsykologi,
pedagogikk,
sosialantropologi,sosiologi,samfunnsvitskap.

Rekkefølgjefor emnei studiet
Studentenmåhabestått1.semestersstudiet
(30 studiepoeng),i tillegg måeksamenverebestått
i følgjandeemnefør ein kanmeldesegoppi PSYK250:
•
•
•
•

PSYK101
PSYK102
PSYK207
PSYK208

StudentenmåhabeståttPSYK202Bseinastsamesemestersomein tar PSYK250.
Det vert anbefaltå ta emnai følgjanderekkjefølge:
1. semester:
Examenphilosophicum(10 sp)
EXFAC03PExamenfacultatum(10 sp)
PSYK100Innføringi psykologi(10 sp)
2. semester:
PSYK101Generellpsykologi1 (15 sp)
PSYK102Generellpsykologi2 (15 sp)
3. semester:
PSYK207Læringog åtferdspsykologi(15 sp)
PSYK208Affekt og kognisjon(15 sp)
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4. semester:
PSYK202BPsykologiskeforskingsmetodarB (15 sp)
Valfrie emne(15 sp)
5. semester:
Valfrie emne(30 sp)
6. semester:
Valfrie emne(15 sp)
PSYK250Bacheloroppgåve
i generellpsykologi(15 sp)

Delstudium i utlandet
Det finst i dagmangealternativfor degsomønskjerå ta eit semestereller to av utdanningadi
i eit annaland.Universiteteti Bergenharmangeutvekslingavtalar,bådei og utanforEuropa.
Det er ein føremonom du reiserut i denvalfrie delenav programmet.

Undervisningsmetodar
Undervisningavil bli gitt i form førelesingar,seminar,nettbasertundervisningsmateriell,
nettbasertegrupperog diskusjonsforum.

Vurderingsformer
Det vert lagt vekt påat studentanefår erfaringmedulike vurderingsformersomeksamen,
skriftlegearbeidog fleirvalsoppgåver.

Karakterskala
Ved sensurav emnasominngåri programmetnyttastkarakterskalenA-F eller greidd/ikkje
greidd.

Grunnlag for videre studium
Studieprogrammet
gir grunnlagfor opptaktil masteri psykologi,og kanogsådannegrunnlag
for opptaktil andremastergradsprogram
vedDet psykologiskefakultet,og vedUniversiteteti
Bergensineandrefakulteteller andreuniversitet/høgskuler.

Relevansfor arbeidsliv
Bundenav fagkombinasjonenvil studietgje kompetansefor arbeidi offentlegog privat
sektor,til dømesi skulen,ulike delarav privat næringsverksemd,
i ideelleorganisasjonarog i
ulike delarav helsevesenet
og liknandederpsykologiskfagkunnskaper etterspurt.Ved
påbyggingtil mastergradfår du kvalifikasjonarfor vidareforsking,formidling og
undervisningpåhøgarenivå.

Evaluering
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Bachelorprogrammet
vert kontinuerlegevaluertav programsensor,
i trådmedretningslinjene
for kvalitetssikringvedUiB. Evalueringav enkeltemnesominngåri programmeter omtalti
emnebeskrivinga.

Programansvarleg
Det psykologiskefakultet.
Programstyretfor årsstudietog bachelorprogrammet
i generellpsykologiharansvarfor fagleg
innhald,oppbyggingav studietog kvalitetenpåstudieprogrammet.
Kontakt:post@psyfa.uib.no/55
58 27 10

Adminstrativt ansvarleg
Det psykologiskefakultet
Kontakt:studierettleiar.psyfa@uib.no/55
58 27 10

--------------------------------------------------------------------------------------------

Emnebeskrivelserfor emner sominngår i bachelorprogrammet i generell
psykologi
PSYK100- Innføring i psykologi
Mål og innhald
Emnetskalgje studentaneei grunnleggjandeinnføringi psykologifagetsineteoriarog
metodar,ein gjennomgangav sentralefunn og ein diskusjonav viktige utfordringari den
psykologiskevitskap.

Læringsutbyte/resultat
Kunnskaper
Etterfullførd emneskalstudentanekunnegjeregreiefor og diskutere:
•
•
•
•
•
•
•

redegjørefor ulike perspektivpåpsykologisomvitenskap
redegjørefor sentralebiologiskegrunnlagfor atferd
beskrivesansesystemene
og sensoriskeprosesser
redegjørefor persepsjonog oppmerksomhet
redegjørefor klassiskog operantbetingingog forholdetmellomkognisjonog læring
redegjørefor ulike modellerfor hukommelse,og begrepene"innkoding", "lagring",
"gjenhenting""hukommelsestap"
redegjørefor teorierom språkog språklæring
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

redegjørefor tekning,resonnering,problemløsning,bedømmelse-og
beslutningstaking
diskutereintelligensbegrepet
redegjørefor begrepet"motivasjon",og sentraleteorierom motivasjon
beskrivehvaemosjonerer og hvilke funksjonerdehar,og gjøreredefor sentrale
emosjonsteorier
redegjørefor biologiske,kognitiveog sosialeperspektiverpåutvikling
redegjørefor ulike teorierom begrepet"personlighet"
diskutereforholdetmellomindividet og desosialeomgivelsene
redegjørefor normer,roller og gruppeatferd
redegjørefor holdninger,attribusjonog sosialinntrykksdanning
redegjørefor ulike perspektiverpåfordommerogdiskriminering

Ferdigheter
Etterfullført emneskalstudentenkunne:
•

formidle kunnskaptilegneti kursetgjennomå anvendeakademiskskriving - gi enklar
framstilling av teori og empiri

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalkandidaten:
•

kunneredegjørefor og diskuteresentraleperspektiverog temaerinnenpsykologi
basertpåengrunnleggendeforståelseav psykologisomvitenskap

Undervisningssemester
Haustog vår

Undervisningsspråk
Norsk

Studienivå
Bachelor

Krav til studierett
Emneter opefor alle medein studierettvedUniversiteteti Bergen.

Krav til forkunnskapar
Ingen

Undervisning og omfang
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Førelesing2 timar pervekei 10 veker,totalt 20 timar.
Seminarundervisning
i grupper2 timar pervekei 5 veker,totalt 10 timar.

Obligatoriske arbeidskrav
Ingen

Vurderingsformer
4 timarsskuleeksamen
derein skalsvarepå4 av 6 essayoppgåver.

Karakterskala
Ved sensurav emnetnyttastkarakterskalaen
A-F.

Læremiddelomtale
Anbefaltlitteraturer sattsamanav omlag700sider.Delarav eller all litteraturkanverepå
engelsk.

Undervisningsstad
Bergen

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedUiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon
For meir informasjon,ta kontaktmedInformasjonssenteret
vedDet psykologiskefakultetpå
tlf.: 55 58 27 10 eller e-post:studierettleiar.psyfa@uib.no

PSYK101-Generell psykologi 1
Mål og innhald
Emnetskalgje studentaneei innføringi psykologifagetsitt biologiskeog kognitive
fundament,kombinertmedutviklingspsykologi.Emnettek siktemot å gje eit førstegrunnlag
til forståingav åtferdhosmenneskeog dyr. Studentanevil gjennomdei tre hovudblokkanei
emnetvertekjendemedpsykologiensitt biologiskeog kognitivefundament.I tillegg vil dei
få kjennskaptil sentraleteoriarom og metodari studietav menneskelegutvikling.
Biologisk psykologier studietav hjernen,og kursetskalgje studentenei grunnleggjande
forståingav korleishjernenprodusereråtferdog mentaleprosessar.Studentenskaldifor bli
kjendmedhjernensin oppbygningog funksjon.Studentenskalogsåbli kjendmeddet
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evolusjonsteoretiske
grunnlagetfor dyr og menneskesin adapsjon/tilpassing
til miljøet.
Sentralefenomensomlæring,hugsog emosjonarvert presentert,samtdeirabetydingfor
helseog sjukdom.
Kognitiv psykologiskal gje studentenei generellinnføringi teoriarom, perspektivpå,og
metodartil å studerekognisjon.Studietskalgje ein gjennomgangav sentralefunn og ein
diskusjonav nokreviktige applikasjonarav kognitiv psykologi.
Utviklingspsykologiskal gje studentenei vidareinnføringi perspektiv,metodarog teoriar
innanutviklingspsykologi.Det vert ein gjennomgangav sentraleteoriarog funn,samtein
diskusjonav viktige utfordringari dennedisiplinen.

Læringsutbyte/resultat
Biologisk psykologi (5 studiepoeng)
Kunnskapar
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjeregreiefor denhistoriskeutviklinga av vår forståingav samspeletmellomhjernenog
åtferd
Gjeregreiefor modernemetodarfor å studerehjernestrukturarinvolvert i språkog kognisjon,
somtil dømesCAT, PETog fMRI
Gjeregreiefor organiseringaav detsentraleog periferenervesystemsamtkorleisnevronar
kommuniserer.
Gjeregreiefor korleis hjernenregulererkroppslegeorganvia detautonomenervesystemet
og
detendokrinesystemet
Gjeregreiefor hovudtankanei evolusjonsteori,evolusjonspsykologiog sosiobiologi;særskild
omgrepa"naturlegutval", "inclusivefitness", "kin selection" og "resiprokaltruisme"
Gjeregreiefor basalegenetiskeprinsipp,særskildomgrepakromosom,gen,DNA og RNA.
Gjeregreiefor hovudtrekkavedrelasjonenmellomhjernestrukturarog åtferd;særskild
emosjonar,læring,hugs,språkog kognisjon
Gjeregreiefor situasjonelle,affektive,fysiologiskeog instrumentelle/åtferdsmessige
aspekt
vedemosjonar
Gjeregreiefor stressomgrepet
og faktorarsomer av betydingfor utvikling av stressrelaterte
sjukdommar
Gjeregreiefor seksuellutvikling, differensieringog åtferd
Gjeregreiefor homeostatiskreguleringsomtil dømessult
Gjeregreiefor biologiskerytmar,spesieltsøvn

Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•

Diskuterelæringog emosjonarsin funksjoni eit evolusjonsperspektiv
Diskutereulike teoriarom forholdetmellomstimulus/kontekst,emosjonarog emosjonell
åtferd/fysiologi,somtil dømesJames-Lange
og Cannon-Bard
Diskutereforholdetmellombiologiskeog psykologiskeaspektvedmotivasjon,emosjonar,
hugsog språk
Drøftesamanhengen
mellompsykiskbelastningog kroppslegeforandringar,korleisdettekan
meistrasog korleis langvarigaktiveringkanføretil utvikling av kroppslegsjukdom
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•
•

Diskuteresamspeletmellomindividet sinegenetiskeføresetnader(genotyp)og individet sine
erfaringar(fenotyp)
Kunnediskuteresosiobiologiog evolusjonspsykologisomforklaring for mennesketsåtferd.

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalkandidaten:
•
•

Pået grunnleggandevis kunneidentifisereog reflektereoveretiskeproblemstillingarinnan
psykobiologiskforskning,sosiobiologiog åtferdsgenetikk
Ha opparbeiddengrunnleggandekompetanseom dei ulike elementasomtil samanutgjer
biologiskpsykologi,og anvendekunnskapfrå biologiskpsykologitil å forklarefenomensom
involverermenneskelegtenkningog åtferd

Kognitiv psykologi (5 studiepoeng)
Kunnskapar
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjeregreiefor korleis visuell og auditoriskobjektgjenkjenninggårfor seg
Gjeregreiefor sentraleteoriarom oppmerksemd,og karakteristikaveddelt og selektiv
oppmerksemd
Gjeregreiefor teoriarom langtidsminnetsoppbygningog funksjon
Kjennetil ulike minnestrategiar
Gjeregreiefor karakteristikavedmentalebileteog kognitivekart
Gjeregreiefor omgrepa"skjema"og "skript" sineroller i kognitiv psykologi
Gjeregreiefor problemløsning,inkludertulike problemløsningsstrategiar
Gjeregreiefor sentralekjenneteiknvedmennesketsresonneringog avgjerdstaking

Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•

Demonstrerenokresentraleeksperimentelleoppsettfor å studereulike delarav kognitiv
psykologi
Diskuterenokregjennomgåande
tendensari menneskelegtenkning
Forklarekorleiselementarfrå kognitiv psykologi,somtil dømeshugs,oppmerksemdog
persepsjon,fungereri samspelmedkvarandre
Anvendekunnskapfrå kognitiv psykologitil å planleggeeffektiv studieteknikk
Drøftedenhistoriskeutviklinga av kunnskapinnanfordei ulike områdai kognitiv psykologi

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalkandidaten:
•

Ha opparbeiddein grunnleggandekompetanseom dei ulike elementasomtil samanutgjør
kognisjon,og anvendekunnskapfrå kognitiv psykologitil å forklarefenomensominvolverer
menneskelegtenkning

Utviklingspsykologi (5 studiepoeng)
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Kunnskapar
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•

•

Gjeregreiefor utviklingspsykologiensinehistoriskerøter
Gjeregreiefor omgrepetutvikling og korleis utvikling kanpåverkastav genetiskeog
miljømessigefaktorar
Gjeregreiefor sentraleperspektivinnanfagfeltet,somtil dømeslæringspsykologi,
evolusjonspsykologi,økologisksystemteoriog psykodynamiskeperspektiv.
Gjeregreiefor sentraletemaområdeinnanfagfeltet,somtil dømestilknytning, kognitiv
utvikling, intelligens,temperament,teorienom sinnet,moralutvikling,språkutviklingog sosial
utvikling.
Gjeregreiefor sentraleteoretikararinnanfagfeltet,somtil dømesPiaget,Vygotsky,Bowlby,
Ainsworth,Chomsky,Rothbart,Skinnerog Bandura.

Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•

Demonstrerenokresentraleeksperimentelleoppsettfor å studeraulike perspektivpå
utviklingspsykologi
Drøftenokresentraletemaknytt til mennesketsi utvikling, somtil dømesarv/miljø og
kontinuitet/diskontinuitet
Diskuterekorleissentraleteoretikararinnanfagfeltetharulike synpåutvikling
Forklarekorleisutvikling påulike område,somtil dømessosial,språkligog kognitiv, er
relaterttil og fungereri samspelmedkvarandre

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalkandidaten:
Ha opparbeiddein grunnleggandekompetanseom dei ulike elementasomtil samanutgjer
fagfeltetutviklingspsykologi,og kunneanvendekunnskapfrå fagfeltettil å forklaretrekk
psykologiskutvikling, særleghosbarnog unge.

Undervisningssemester
Vår og haust

Undervisningsspråk
Norsk

Studienivå
Bachelor

Krav til studierett
Emneter opefor alle medein studierettvedUniversiteteti Bergen.
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Krav til forkunnskapar
Ingen

Faglegoverlapp
•
•

PS103+ PSYK101= 10 studiepoengi reduksjon.
PSYK120+ PSYK101= 10 studiepoengi reduksjon.

Undervisning og omfang
Førelesingari biologiskpsykologi6 x 2 timar,totalt 12 timar.
Førelesingari kognitiv psykologi6 x 2 timar, totalt 12 timar.
Førelesingari utviklingspsykologi6 x 2 timar, totalt 12 timar.
Seminarundervisning
i grupper2 timar pervekei 9 veker,totalt 18 timar.

Obligatoriske arbeidskrav
Ingen

Vurderingsformer
5 timarsskuleeksamen
med6 essayoppgåver
(2 fra kvart temaområde)der3 oppgåverskal
svarastpå(1 fra kvart temaområde).

Karakterskala
Ved sensurav emnetnyttastkarakterskalaen
A-F.

Læremiddelomtale
Anbefaltlitteraturvil veresattsamanav omlag1050sider.Delarav eller all litteraturkan
verepåengelsk.

Undervisningsstad
Bergen

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedUiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon
For meir informasjon,ta kontaktmedInformasjonssenteret
vedDet psykologiskefakultetpå
tlf.: 55 58 27 10 eller e-post:studierettleiar.psyfa@uib.no
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PSYK102- Generell psykologi 2
Mål og innhald
Emnetskalgje studentenei generellkompetansei form av forståingfor psykologifagetsitt
sosialefundament,kjennskaptil sentraleteoriarom personlegdomsamtei forståingfor
grunntrekkvedvitskapeligforskingsmetode,inklusiv forståingfor skilnadenmellom
kvantitativeog kvalitativemetodar.
Innanpersonlegdomskalstudententilegnesegkunnskaparom korleistrekk, biologi og
intrapsykiskefaktorarkanforklarepersonlegdom.Dei skalvidarehakunnskapom
kommunikasjonog sosialpåverknad,sosialefenomensomkonflikt og samarbeid,fordommar
og diskriminiering,konformitetog avvik, venskapog kjærleik,prososialog antisosialåtferd
samthabasalkunnskap
om grupper.Innanforpsykologiskforskingsmetodarskalstudetaneha
basalekunnskaparom operasjonalisering,
variabelomgrepetog målingsproblematikk.Dei skal
ogsåha grunnkunnskapar
om ulike ikkje-eksperimentellemetodarsamtom grunntrekkved
eksperimentelledesign.
Når detgjeld ferdigheterskalstudentaneetterkursetkjennetil dei mestsentrale
forskingsmetodane
i personlegdomspsykololgi
og vite korleispersonlegdomkanmålast.
Studentaneskalog haferdigheitersomgjer dei i standtil å gjeregreiefor ulike perspektivpå
sosialpsykologiensin utvikling, defineresentraleomgrepsomnormerog roller, haldningarog
verdiar,samtforstågrunntrekkvedsosialsamhandling.Innanpsykologiskeforskingsmetodar
skalstudentanehaferdigheitersomgjer at dei kan forklarekva eit vitskapelegparadigmeer,
gje ein oversiktoverforskingsetiskedilemmaog greieut om hovudskilnadenemellom
eksperimentelleog ikkje-eksperimentelledesign.

Læringsutbyte/resultat
Kunnskapar
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Greieut om dettrekkteoretiskebidragtil personlegdomspsykologien
(korleistrekk kanvere
stabileog endrast)
Gjeregreiefor detbiologiskebidragtil personlegdomspsykogien
(genetikk,fysiologi,
evolusjon)
Diskuteredetintrapsykiskebidragettil personlegdomspsykolgien
(psykoanalyse,nyare
psykoanalyse,motivasjon)
Gjeregreiefor fenomensomsosialforståing,sosialkonstruksjon,persepsjonog attribusjon.
Greieut om grunntrekkvedkommunikasjonog sosialpåverknad
Gjeregreiefor sentralesosialefenomensomkonflikt og samarbeid,fordommarog
diskriminering,konformitetog avvik, venskapog kjærleik,prososialog antisosialåtferd.
Kjennetil sentraleaspektarvedsosialtliv i grupperog mellomgrupper,gruppersin funksjon,
strukturog prosess.
Ha kjennskaptil kva sommeinastmedoperasjonalisering,
variabelomgrepet,måleskalaer,
reliabilitet og validitet.
Kjennetil ikkje-eksperimentellemetodar(observasjon,kasus,arkivstudiar,survey,
feltmetodikk,intervju og tekstanalyse).
Greieut om grunntrekkvedeksperimentelledisign.
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Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kjennetil mestsentraleforskingsmetodane
i personlegdomspsykologi
Vite korleispersonlegdomkanmålast
Gjeregreiefor historiske,kulturelle og samfunnsmessige
perspektivpåsosialpsykologiensin
utvikling
Defineresentraleomgrepog teoretiskeperspektivpånormerog roller, haldningarog verdiar
Gjeregreiefor ulike perspektivpåsjølv og identitet,samtgruppasomsosialeining
Forstågrunntrekkvedsosialsamhandlingi ulike relasjonar,påulike arenaerog i ulike
kulturellesamanhengar
Forklarekva eit vitskapelegparadigmeer
Gje ein generelloversiktoveretiskedilemmavedforsking
Greieut om hovudskilnadenemellomeksperimentelleog ikkje-eksperimentelledisign

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalkandidaten:
•
•
•

Kunnedefinerepersonlegdomog gjeregreiefor dei ulike hovudperspektivapåpersonlegdom
Kunnegje ein oversiktoverdei sentraletemaområdane
innansosialpsykologien
Gjeregreiefor grunntrekkvedvitskapelegmetode,vitskapsteoretiske
omgrepog
problemstillingarsamtgreieut om likskaparog skilnadermellomkvantitativog kvalitativ
metodiskframgangsmåte

Undervisningssemester
Vår og haust

Undervisningsspråk
Norsk

Studienivå
Bachelor

Krav til studierett
Emneter opefor alle studentarmedstudierettvedUniversiteteti Bergen.

Krav til forkunnskapar
Ingen

Faglegoverlapp
•
•
•

PS102+ PSYK102= 5 studiepoengi reduksjon
PS103+ PSYK102= 5 studiepoengi reduksjon
PS104+ PSYK102= 5 studiepoengi reduksjon
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•

PSYK202A+ PSYK102= 5 studiepoengi reduksjon

Undervisning og omfang
Førelesingari metode10 x 2 timar,totalt 20 timar.
Førelesingari sosialpsykologi6 x 2 timar,totalt 12 timar.
Førelesingari personlegsdomspsykologi
6 x 2 timar,totalt 12 timar.
Seminarundervisning
i grupper2 timar pervekei 9 veker,totalt 18 timar.

Obligatoriske arbeidskrav
Ingen

Vurderingsformer
5 timarsskuleeksamen
med6 essayoppgåver
(2 fra kvart temaområde)der3 oppgåverskal
svarastpå(1 fra kvart temaområde).

Karakterskala
Ved sensurav emnetnyttastkarakterskalaen
A-F.

Læremiddelomtale
Anbefaltlitteraturvil veresattsamanav omlag1050sider.Delarav eller all litteraturkan
verepåengelsk.

Undervisningsstad
Bergen

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedUiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon
For meir informasjon,ta kontaktmedInformasjonssenteret
vedDet psykologiskefakultetpå
tlf.: 55 58 27 10 eller e-post:studierettleiar.psyfa@uib.no

PSYK207- Læring og atferdspsykologi
Mål og innhald
Emnetskalgje studentanekunnskapom grunnleggandemetodarog prosedyrarinnanfor
åtferdspsykologi,eksperimentellestudiarfrå grunnforsking,kunnskapom opphavettil kjende
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teoriarom læring,grunnleggandeomgrepog bruk av disse,moderneteoretiskeog empiriske
bidragog nyttametodarog kunnskaparinnananvendtpsykologi.

Læringsutbyte/resultat
Kunnskapar
Etterfullførd emneskal kandidatenhatilegnasegkunnskapom og kunnedrøfteteoriarog
empiriskefunn, sentralelæringsprosedyrar
og omgrepknytt til:
•
•
•
•
•
•
•

Habituering/dishabituering
og sensitivisering
Klassiskbetinging
Instrumentell(operant)betinging
Studiarom sjølvkontroll
Sosialkognitiv læringsteori
Relevanteeksperimentellestudiarmedbruk av dyr i laboratorium
Læringspsykologiske
bidragtil forståingaav menneskelege
fenomeninnan:
- avhengigheit
- helseog åtferd
- stressog stressreaksjonar
- åtferdsvanskarog endringav disse

- lærthjelpeløyseog depresjon
•

Bruk av læringspsykologii relasjontil nyttaområdesomhøyrertil kvardagslivetspsykologi
(oppfostring,probemløysingsstrategiar
i kvardagslivet,"godevanar",endringav åtferd,
endringav helseåtferdm.m.)

Ferdigheiter
Etterfullførd emneskal kandidatenkunne:
•
•
•
•

Drøftesentralemodellarog prinsippfor læring,bådehosdyr og menneske
Forståkva for rolle læringhar for individetsfungeringi eit miljø og kva sompåverkarog
endraråtferd
Greieut om korleis grunnleggandeprinsippinnanforlæringspsykologienkannyttasfor å
forstååtferdhosmenneske
Ha kunnskapom kva somkangjerastfor å endreog oppretthaldeåtferdhosdyr og menneske

Generellkompetanse
Etterfullført emneskalkandidatenkunne:
•
•

Brukemodellarog prinsippinnanforlæringspsykologientil å gjereåtferdsanalyse
og
nyttiggjeredettei arbeidslivetog i vidareutdanning
Analyseremenneskelegsamspillmedomgivnadene

Undervisningssemester
Haust

Undervisningsspråk
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Norsk(Noenemnerkanbli undervistpåengelsk)

Studienivå
Bachelor

Krav til studierett
Emnetkrev studierettpåeit av følgjandestudieprogram:
•
•
•

Bachelorprogrammet
i generellpsykologi
Bachelorprogrammet
i arbeids-og organisasjonspsykologi
Bachelorprogrammet
i kognitiv vitenskap

Tilrådde forkunnskapar
Det er tilrådd at studentaneharkunnskapi psykologitilsvarandeførsteårsstudiet
i psykologi.
Kjennskaptil læringspsykologiog biologiskpsykologier ein føremonveddeltakingpåemne.

Undervisning og omfang
Dei spesifikkemålakanbli nåddgjennomdeltakingi førelesingarog seminar,sjølvstudium
og samarbeidmedmedstudentar.Samlaundervisningutgjer34 timar delt mellom
nøkkelførelesingarog seminar.

Obligatoriske arbeidskrav
Det er 3 obligatoriskefleirvalsprøverom klassiskog instrumentellbetingingfordelt over
semesteret.
Kvar prøvehareit omfangpå60 minutt. 2 skriftlegerapportarskalleverastog
godkjennast.Obligatoriskekrav måveregodkjentfør ein kanta eksameni emnet.
Dei fem obligatoriskeaktivitetaneer gyldig i 3 semestre(detsemesteretein gjennomfører
aktivitetaneog dei to påfølgandesemestra).

Vurderingsformer
4 timarsskuleeksamen
derkandidatanesvarerpå to av tre oppgåver.

Karakterskala
Ved sensurav emnetnyttastkarakterskalaen
A-F.

Læremiddelomtale
Anbefaltlitteraturer sattsamanav omlag1000siderfordelt påbøkerog artikkelsamling.

Undervisningsstad
Bergen
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Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedUiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon
For meir informasjon,ta kontaktmedInformasjonssenteret
vedDet psykologiskefakultetpå
tlf.: 55 58 27 10 eller e-post:studierettleiar.psyfa@uib.no

PSYK208- Affekt og kognisjon
Mål og innhald
Emnetskalgje studentaneinnføringi dei viktigasteteoriarog perspektivpåforholdetmellom
affekt,kognisjonog biologi. Studentanevil gjennomemnetfå kjennskaptil teoriarog
empiriskefunn frå sosial-kognisjonsfeltet.

Læringsutbyte/resultat
Kunnskaper
Etterfullført emneskalstudentanekunneredegjerefor:
Forholdetmellomemosjonar,affekt og kjensler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forholdetmellomstemningsleie("mood") og informasjonsprosessering
Kjenslersin verdi sominformasjonskilde
Verdienav stemningsleiei ulike bedømmingssituasjoner
Stemningsavhengig
hukommelse
Stemningsleieog kreativproblemløysing
Forholdetmellomantisiperteog antisipatoriskekjensler
Forholdetmellombevisstheitog emosjonar
Intuitive prosessari sosialkognisjon
Korleis kognisjonog åtferdi sosialekonteksterer påvirkaav affekt

Ferdigheter
Etterfullførd emneskalstudentanekunne:
Drøftesentralemeodellerfor forholdetmellom affekt og kognisjon
•
•

Presentereenvitskapelegartikkel gjennomå oppsummereproblemestilling,metode,resultat
og diskusjon- og kritisk drøfteartikkelensstyrkerog svarkeheteri lys av annenlitteratur
Formulereet konkretforkingsspørsmålknyttettil forholdetmellomaffekt og kognisjon,og
skissereenmetodiskfremgangsmåte
somer egnetfor å besvaredetteforskingsspørsmålet.

Generellkompetanse
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Etterfullførd emneskalstudentanekunne:
•

Reflektereoverhvordanulike formerfor atferder påvirketav forholdetmellomaffekt og
kognisjon

Undervisningssemester
Haust

Undervisningsspråk
Norskog engelsk

Studienivå
Bachelor

Krav til studierett
Emnetkrev studierettpåeit av følgjandestudieprogram:
•
•
•

Bachelorprogrammet
i generellpsykologi
Bachelorprogrammet
i arbeids-og organisasjonspsykologi
Bachelorprogrammet
i kognitiv vitenskap

Krav til forkunnskapar
Ingen

Tilrådde forkunnskapar
Det vert tilrådd at deltakararharkunnskapi psykologitilsvarandeførsteårsstudiet
i psykologi.
Kjennskaptil kognitiv psykologiog biologiskpsykologier ein føremonved deltakingpå
emnet.

Undervisning og omfang
Dei spesifikkemålakanbli nåddgjennomdeltakingi førelesingarog seminar,sjølvstudium
og samarbeidmedmedstudentar.Samlaundervisningutgjer48 timar, somvert delt mellom
nøkkelførelesingar,
seminarog organisertgruppearbeid.Gruppearbeidetdannarbasisfor
presentasjonav vitskapeligeartiklar i seminar.

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriskheimeoppgåve(gruppeoppgåve).
Oppgåvaer gyldig i 5 semestre(detsemesteret
ein skriv oppgåvaog dei fire påfølgandesemestra).

Vurderingsformer
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4 timarsskuleeksamen
hvor kandidatensvararpåto av tre oppgåver

Karakterskala
Ved sensurav emnetnyttastkarakterskalaen
A-F.

Læremiddelomtale
Tilrådd litteraturer settsamanav omlag1000sider.

Undervisningsstad
Bergen

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedUiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon
For meir informasjon,ta kontaktmedInformasjonssenteret
vedDet psykologiskefakultetpå
tlf.: 55 58 27 10 eller e-post:studierettleiar.psyfa@uib.no

PSYK202B- Psykologiskeforskningsmetoder B
Mål og innhald
PsykologiskeforskingsmetodarB er sattsamanav 2 delar:kvalitativ metodeog kvantitativ
metode.Emnetskalgje studentanekunnskapom vitskapelegforsknings-og målemetodikk
somer sentrali psykologisk,pedagogiskog helsefremmande
forskning.Studentanefår ei
grunnleggandeinnføringi kva somkarakterisererkunnskapsprosessar
knytt til vitskapog
forskning.Dei skalfå kjennskaptil sentralevitskapstradisjonar,kunnegjeregreiefor kva
premissdei byggerpå,og drøftekriterium somkannyttastfor å vurdereforskninginnanfor
dei ulike tradisjonane.Emnetskalvidaregje studentanekunnskapom kva somkarakteriserer
kvalitativeog kvantitativeforskningsdesign.Studentaneskalhaskaffasegeit generelt
oversynoverdei mestnyttakvalitativeforskningsdesigna,
og gjeresegkjent medkorleis
utførelitteraturreview,datainnsamlingog analysepåein systematiskog stringentmåte.
Studentaneskalogsåkunnedrøfteetiskeproblemog dilemmasomer knytt til vitskapeleg
arbeid.Innanforkvantitativemetodarskalemnetgje studentanekunnskapi parametriskog
ikkje-parametriskstatistikksomer sentralinnanpedagogisk,helsefremmande
og psykologisk
forskning.Dettefår dei ogsåprøvdut gjennomein eigenpraktiskstatistikkdeli detteemnet.

Læringsutbyte/resultat
Kvalitativ metode
Kunnskapar
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Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•

Vise kunnskapom korleis ein utformareit kvalitativt forskningsdesign
Vise kunnskapom kvalitativ metodesvitskapsteoretiske
forankring
Vise kunnskapom kva somkjenneteiknarkvalitativemetodarog synekva for bruksområde
dei høversegfor
Vise kunnskapom sterkeog svakesidervedulike kvalitativemetodetilnærmingar
som
feltmetodikk,observasjon,intervju og tekstanalyse.
Vise kunnskapom datasin truverdigskapog gyldigheit.

Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•

Utføreein litteraturreviewi kvalitativ metode
Utformestringenteforskningsspørsmål
i kvalitativ metode
Designealle stadiai detkvalitativeforskningsintervjuet
Designeobservasjonsstudie
i kvalitativ metode
Analyserekvalitativedatai lys av truverdigskapog gyldigheit

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•

Verebevisstpåkorleisdetvitskapelegegrunnlagetfor kvalitativ metodeharimplikasjonarfor
eit heilskaplegkvalitativt forskningsdesign
Verebevisstom etiskedilemmavedfeltarbeid,intervju og observasjon
Verebevisstom kvalitativeforskningsdesigns
avgrensingar,samtkorleis detkanintegrerast
samanmedkvantitativeforskningsdesign(Mixed Method)

Kvantitativmetode
Kunnskapar
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•
•

Greieut om ulike typarutval i surveymetode(tilfeldige utval, klyngeutvalog
bekvemmelighetsutval)
Gjeregreiefor ulike statistiskekriteriar for reliabilitet og validitet i surveymetodikk.
Gjeregreiefor mønstermellomobservasjonar,inkl. korrelasjonsomgrepet.
Greieut om sannsynligheitsomgrepet
og relateredettetil signifikanstesting,samtgjeregreie
for H0, H1, typeI og type II feil.
Gjeregreiefor variansanalyse
samtikkje-parametriskealternativog regresjonsanalysar
Gjeregreiefor hovedtrekkavedfaktoranalyser

Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•

Gjeredeskriptivstatistikk(sommål påsentraltendens,
spreiingog frekvensanalysar)
i
statistikkprogram
Gjereenkleanalysarsomkjikvadrat,t-testar,Mann-Whitneyog Wilcoxon i statistikkprogram
Gjerevariansanalysar
og enklefaktoranalysari statistikkprogram
Organiserefiler,sataarkog variabelarki statistikkprogram
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•
•
•
•

Opprettefiler, lagevariabelnamnog leggeinn "labels",samtpunchedatai statistikkprogram
Rekodevariablarog lagesyntax-fileri statistikkprogram
Gjereog tolke analysarav måleinstrumentarsin indrekonsistensi statistikkprogram
Forklareog tolke analysari statistikkprogrami samsvarmedhypotesetesting
og statistisk
signifikans

Generellkunnskap
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•

Setteoppeit forskningsdesignut fra relevanteforskningsspørsmål,
foreslåog gjennomføre
relevanteanalysarsamtfortolke resultatafra analysane
Verebevisstpåkorleisdetvitskaplegegrunnlagetfor kvantitativmetodeharimplikasjonarfor
eit heilskaplegkvantitativtforskningsdesign
Verebevisstpåetiskedilemmavedkvantitativmetodebruk
Verebevisstom kvantitativeforskningsdesigns
avgrensingar,samtkorleis detkanintegrerast
samanmedkvalitativeforskningsdesign(Mixed Method).

Undervisningssemester
Vår

Undervisningsspråk
Norsk

Studienivå
Bachelor

Krav til studierett
Emnetkrev studierettvedeit av følgjandestudieprogram:
•
•
•
•

Bachelorprogrammet
i arbeids-og organisasjonspsykologi
Bachelorprogrammet
i folkehelseog helsefremjandearbeid
Bachelorprogrammet
i generellpsykologi
Bachelorprogrammet
i pedagogikk

Krav til forkunnskapar
PSYK102Generellpsykologi2/PSYK202A

Faglegoverlapp
•
•

PSYK202A+ PSYK202B= 10 studiepoengi reduksjon.
PSYK202C+ PSYK202B= 5 studiepoengi reduksjon.

Undervisning og omfang
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Førelesingari kvalitativ metode6 x 2 timar, totalt 12 timar.
Førelesingari kvantitativmetode6 x 2 timar, totalt 12 timar.
Dataøvingari statistikki grupper6 x 2 timar,totalt 12 timar.

Obligatoriske arbeidskrav
Ingen

Vurderingsformer
8 dagarsheimeeksamen.
Oppgåvasi lengdbørnormaltvereomlag10 sidermedlinjeavstand
1.5,fontstorleik12, og medstandardmargar(2,54cm venstre/høgre,toppog botn).
Referanselisteog appendikskjem i tillegg.

Karakterskala
Ved sensurav emnetnyttastkarakterskalaen
A-F.

Læremiddelomtale
Anbefaltlitteraturvil veresattsamanav omlag1050siderdelt på350sideri kvalitativ
metode,350sideri kvantitativmetodeog 350sideri statistikkprogram.

Undervisningsstad
Bergen

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedUiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon
For meir informasjon,ta kontaktmedInformasjonssenteret
vedDet psykologiskefakultetpå
tlf.: 55 58 27 10 eller e-post:studierettleiar.psyfa@uib.no

PSYK250- Bacheloroppgåvei generellpsykologi
Mål og innhald
Gjennomarbeidetmedbacheloroppgåva
skalstudentaneutvikle ein vitskapelegtenkje-og
arbeidsmåte.Dei skallærekva slagskrav somvert stilt til eit størreskriftleg produktog kva
somkanvereein føremålstenlegarbeidsmåte.Gjennominnsamlingog drøftingav releant
empiriskog/ellerteoretiskmaterialeskalstudentanelæreå vendalys mot ei problemstilling.
Prosjektoppgåva
skalleggjeeit metodiskgrunnlagfor framtidig arbeidmedei
masteroppgåve,
og kanogsåtematiskdanneopptaktatil ei slik vidareføringinnanfordet
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temaområdetsomvert valt. Oppgåvakanverereint teoretisk,eller denkanvereei mindre
empiriskundersøking.

Læringsutbyte/resultat
Kunnskap
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•

•
•

Ha forståingfor gjeldandekrav til eit vitskaplegarbeid
Gjeregreiefor grunnleggandekjenneteiknvedkvantitativeog kvalitativeforskningsmetodar,
nærarebestemtforskningsdesign,innsamlingog behandlingav ulike typardata(kvalitativeog
kvantitative)
Gjeregreiefor dei ulike fasanesominngåri eit forskningsprosjekt
Ha kunnskapom dei ulike fasanei eit forskningsprosjekt

Ferdigheiter
Ved fullført emneskalkandidatenkunne:
•
•
•
•
•

•
•

Planleggjeog gjennomføreeit forskningsprosjekt
Stille forskningsspørsmål
somlar segsvarepåmedvitskaplegemetodar
Tileignasegrelevantforskningsinformasjon(mellomannadatasøk)
Utvikle og nytteadekvateforskningsinstrument(til dømesintervjuguidarog spørjeskjema)
Demonstrereferdigheiteri korrektoppbyggingav eit vitskaplegarbeidetterAPA-standarden,
korrektbruk av kjelder,korrektpresentasjonav referansarog bruk av relevante
litteraturdatabasar
Analyseredataeller presentereog drøfteteori
Formidleteori og resultatskriftleg og munnleg

Generellkompetanse
Ved fullført emneskalstudentenkunne:
•
•

Reflektereom detå utøveforskningi høvetil teori og empiri
Reflektereom etiskeforhold i høvetil bruk og tolkning av eignedata,kjelderog sitering

Undervisningssemester
Vår

Undervisningsspråk
Norsk

Studienivå
Bachelor

Krav til studierett
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Emnetkrev studierettpåbachelorprogrammet
i generellpsykologi.

Krav til forkunnskapar
Studentenmåhabestått1.semestersstudiet
(30 studiepoeng),i tillegg måeksamenverebestått
i følgjandeemnefør ein kanmeldesegoppi PSYK250:
•
•
•
•

PSYK101
PSYK102
PSYK207
PSYK208

StudentenmåhabeståttPSYK202Bseinastsamesemestersomein tar PSYK250.

Undervisning og omfang
Emneter bygdbådepåindividuell rettleiingog rettleiingi grupper.Rettleiingavil skjeved
personlegkontaktog via internett.

Obligatoriske arbeidskrav
Det skalinngåsskriftlig veiledningskontraktmedenansattvedDet psykologiskefakultet
innen30. januar.Veiledningpåbacheloroppgaven
er obligatoriskog temafor oppgavenskal
godkjennesav emneansvarlig.
Bacheloroppgåva
skalpresenterast
muntleg- 15 minutterpresentasjonog 5 minutter
tilbakemelding/diskusjon.
Kurseti APA-standarder obligatorisk.

Vurderingsformer
Bacheloroppgåve
(max.7000ord eksklusivereferansar,appendixog tabellverk).
Bacheloroppgåva
skalpresenterast
muntleg- 15 minutterpresentasjonog 5 minutter
tilbakemelding/diskusjon.
Emneansvarligfor PSYK250deltarpådenmuntlig presentasjonen
av bacheloropp
gavenog er
ansvarligfor godkjenningav presentasjonen.

Karakterskala
Ved sensurav emnetnyttastkarakterskalaen
A-F.

Læremiddelomtale
APA bokainngåri pensumlitteraturen.
I tillegg inngårsjølvvaltlitteraturpå800-1000sider.
Litteraturskalgodkjennesav veileder.
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Undervisningsstad
Bergen

Emneevaluering
Studentaneskalevaluereundervisningai trådmedUiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon
For meir informasjon,ta kontaktmedInformasjonssenteret
vedDet psykologiskefakultetpå
tlf.: 55 58 27 10 eller e-post:studierettleiar.psyfa@uib.no

--------------------------------------------------------------------------------------------
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13. november2013

Detpsykologiskefakultet
Universiteteti Bergen

RAPPORT
FRAPROGRAMSEN
SOR- ÅRSSTU
DIETOGBAGENERELLPSYKOLOGI
I brevdat. 21.10.2013ber Programutvalgetom kvalitetssikringavto elementer:Eksameni PSYK100
ogkarakterfastsettingav tre bacheloroppgaver.Disseto oppdragenebehandlesi det følgende.
PSYK100
Fordette emnet ønskerProgramutvalgeten vurderingav oppgavetekstenegitt høsten2012i lysav
læringsmålenefor emnet PSYK100.Læringsmålene,
med basisi pensumbokentil PasserogSmith
(2011),er omfattende,bådehvaangårkunnskaper,ferdigheterog kompetanse.Dekunnskapsmål
somangisi emnebeskrivelsenyter neppeboken(eller psykologien)full rettferdighet, mende
beskriveren rekkeviktigetematiskeområderinnenfor et bredt spekterav psykologien.Somen del av
læringsmåleneangisferdigheteri akademiskskriving,samtet genereltkompetansemål.
Etter fullførd emne skalstudentanekunne gjere greie
for og diskutere:

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

redegjørefor ulike perspektivpå psykologisom
vitenskap
redegjørefor sentralebiologiskegrunnlagfor
atferd
beskrivesansesystemene
og sensoriske
prosesser
redegjørefor persepsjonog oppmerksomhet
redegjørefor klassiskogoperant betingingog
forholdet mellom kognisjonog læring
redegjørefor ulike modellerfor hukommelse,
og begrepene"innkoding","lagring",
"gjenhenting""hukommelsestap"
redegjørefor teorier om språkog språklæring
redegjørefor tekning,resonnering,
problemløsning,bedømmelse-og
beslutningstaking
diskutereintelligensbegrepet
redegjørefor begrepet"motivasjon",og
sentraleteorier om motivasjon
beskrivehva emosjonerer og hvilkefunksjoner
de har, og gjørerede for sentrale
emosjonsteorier
redegjørefor biologiske,kognitiveog sosiale
perspektiverpå utvikling

•
•
•

redegjørefor ulike teorier om begrepet
"personlighet"
diskutereforholdet mellom individet og de
sosialeomgivelsene
redegjørefor normer,roller oggruppeatferd
redegjørefor holdninger,attribusjon og sosial
inntrykksdanning
redegjørefor ulike perspektiverpå fordommer
og diskriminering

Ferdigheter
Etter fullført emneskalstudentenkunne:

•

formidle kunnskaptilegnet i kursetgjennomå
anvendeakademiskskriving- gi en klar
framstillingav teori og empiri

Generellkompetanse
Vedfullført emneskalkandidaten:

•

kunneredegjørefor og diskuteresentrale
perspektiverog temaer innenpsykologibasert
på en grunnleggendeforståelseav psykologi
somvitenskap
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Detførstespørsmålprogramsensorer bedt om å besvare,er om eksamensoppgavene
H2012er
dekkendei forhold til læringsmålene.Hermå svaretværeet klart ja. Det er gitt 6 oppgavertil denne
eksamen,ogalle faller klart innenfor sentraltstoff i pensumboken.Oppgaveneer ogsåvarierte,slik
at et stort spekterav ulike områderdekkesav oppgavene.Noenav oppgaveneer ganskegenerelle,
mensandrespøretter bestemtemodeller/teorier.Oppgavenegir ogsågodmulighettil å
demonstrereat kandidatenhar den generellekompetansesomemnebeskrivelsenspesifiserer,
nemligå «kunneredegjørefor ogdiskuteresentraleperspektiverog temaerinnenpsykologibasert
påen grunnleggendeforståelseav psykologisomvitenskap».
Detandrespørsmålprogramsensorskalvurdere,er karaktererpå 6 utvalgtebesvarelserfra eksamen
H12.Dissebesvarelseneer vurdert slik:
•
•
•
•
•

•

213188. Meget godebesvarelser,menen tankebeskrivendeog litt rigid i stilen.Gode
kunnskaper.B
223037. Enkeltbesvarelsene
her er korte, upresiseog til delsskisseaktige.Noenfeil (eks.
beskrivelseavThorndikeseksperimenti deloppgavenom operantbetinging).F
218981. Kort besvarelse,flere graverendefeil. F
212098. Godekunnskaper,menfremstillingener beskrivendeog oppramsende.C/B
218649. Meget godbesvarelse.Dener gjennomgåendeargumenterendeogbegrunnende.
Noenvil kanskjesavnedetaljer,mendenne«høy-nivå»-stilenmedkonsekvent
argumentasjonut fra en udiskutabelforståelseavfaget fremstårsomhelt suveren.A
201070. Meget godbesvarelse,menpå en annenmåte ennforegående.Mer detaljer,
mindreargumentasjon,menmegetgodforståelse.A

Bacheloroppgavene
Programsensorer ogsåbedt om en vurderingav3 bachelor-oppgaver.Hergiskorte vurderingerav
hveroppgave,deretter noenmer generellebetraktningerrundt vurderingeravhjemmeoppgaverav
dennetypen.
1 Workingmemory with ADHD
Dette er en megetsolidrapport. Tematisker deninteressant(svikti ulike hukommelsesfunksjoner
hosbarnmed ADHD),ogstudiener gjennomførtpå en sværtkompetentmåte.Formelter også
rapportentilnærmet prikkfri. Dette er utvilsomt en megetsterkrapport på dette nivået.Karakter:A.
2 Doesclinicalintuition havea placein Evidence-basedpractice?
Etmegetinteressanttemader basalforskninginnenfor kognitivpsykologikananvendesfor å belyse
et sentraltspørsmåli kliniskpsykologi.Rapportenhar et rikt tilfang av stoff, og gjennomføreren grei
diskusjon.Ensvakheter imidlertid at rapportenikke godt nok formulerer diskuterbare
problemstillinger.Rapportenblir dermedlitt tilfeldig oppbygget.Formeltsett burdeogså
overskriftenevært bedretilpassetreview-formatet(eks.overskriftenes.8 og9). Ellerser temaet litt
paradoksaltpå dette nivået(BA),i og medat studentenher verkenhar teoretiskeller praktisk
opplæringi temaet somdiskuteres.Oppgavenbefinnersegpå C-nivå,kanskjeB.
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3 Personlighetstrekkog kjønn somprediktorer for problemspillingog dataspillavhengighet
Herhar kandidatene(3) fått tilgangtil et størredatasettvedrørendepersonlighetstrekkog
problematiskforhold til spilling.Kandidatenehar en godinnledningmenklarerikkeå knytte
eksisterendeforskningtil eget prosjektgjennombegrunnedeproblemstillinger.Defremsetternoen
hypoteser,men knytter ikkedissetil etablerte funn i litteraturen. Metode ogresultatdelbærerpreg
avat kandidateneikkehelt er med pånotene.Statistiskeanalyserer rapportert medusikker
forståelse.Diskusjonenstarter meden erkjennelseav at ingenavde trekkenesomkandidatene
antokkunnepredikerespillavhengighetvisersegå gjøredette. Denviderediskusjoner relativ lang
meninteressant.Det kanvirkesomom kandidatenehar begitt segut pået prosjektde ikkehar hatt
godtnok greppå,metodiskog statistisk.C.
Samletvurdering
Allede tre oppgaveneer solide.Denførsteogden sisterapportererresultaterfra større
undersøkelsersomneppeer gjennomførtav kandidateneselv.Deto sisteoppgavenehar potensial
somikke er utnyttet (relativt småendringeri struktur kunnegjort beggemye bedre).Dette reiseret
par viktigespørsmål:1) Hvormye veiledningog hjelp gistil en bacheloroppgave,ogi hvilkenform, og
2) tar karaktervurderingenhensyntil den veiledning/hjelpsomer gitt?
Hvaangårdet førstespørsmåletfinnesikke noeeksplisittreglementpånettsidene,mengenerelter
det vel slikat veiledningbegrensestil et «rimelig»timetall medformalisertveiledning,og at
prosessenellerser relativt fri. Dette betyr – basertpå undertegnedesegenerfaring– at det kanvære
betydeligeforskjelleri hvilkenhjelp BA-kandidatenefaktiskfår. Noendeltar på løpendeprosjekter
der grensenmellomformell veiledningog annenhjelp (eks.tilgangtil ferdig innsamletdatamateriale,
tilgangpå artikler somomhandleren lik eller beslektetproblemstilling,hyppigesamtalermedandre
somjobber aktivt på prosjektet,osv.)er flytende.Andregjennomførerheleprosjektetpå egenhånd
kun medformell veiledning.Erfaringtilsier ogsåer det stor variasjoni hvor myekonkret
tilbakemeldingog hjelp kandidatenefår på skriftligeutkast.Enuformell undersøkelsei Tromsøviste
eksempelvisat «litt hjelp»medrapportenble tolket sværtforskjelligavulike veiledere.Noentolket
«litt» somdet å hjelpekandidatenmedet par formuleringer,mensandremente «litt» kunne
innebæremyemer (eks.utforme helemetodedelen).
Nårsådet endeligeprodukt skalvurderestil eksamen,kandet værerelevantå ha innsyni
prosessenesomliggerbakproduktet.Normaltvil et eksamensproduktvurderessomom det var
kandidatensfullt ut. Men kjennermanprosessenbak,kanvurderingenjusteresi tvilstilfeller. Forde
tre rapporteneher foreliggerdet ikkenoe forord eller annenredegjørelsefor prosjektarbeidet.
Programutvalgetbør kanskjevurdereom noeslikt bør krevessomvedleggtil rapporten.I Tromsøhar
vi praktisertdette i flere år. Somvedleggtil forordet kanmanogsåbrukeet skjemader veileders
hjelpkvantifiseres(sevedlegg).

FrodeSvartdal
Programsensor
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Vedlegg.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Programstyret for årsstudiet og bachelorgraden
i generell psykologi

Bergen den 19. september 2013

RAPPORT VEDR EKSAMENSAVVIKLING VED ÅRSSTUDIET OG
BACELORGRADEN I GENERELL PSYKOLOGI HØSTEN 2013
Eksamensavviklingen vårsemesteret 2013 for årsstudiet og bachelorgraden i generell
psykologi forløp uten avviksmeldinger.
For Exfac (skoleeksamen) var det 37 som møtte til eksamen. Strykprosenten var 14%.
Karakterfordelingen avvek en del i forhold til en tilnærmet ECTS-fordeling (A:10%,
B:25%, C:30%, D:25%, E:10%), med en vis høyredreining i fordelingen blant dem som
bestod (A:3.1%, B:15.6%, C:40.6%, D:37.5%, E:3.1%). Det skal imidlertid bemerkes at
vårsemesteret ikke er det ”ordinære” eksamenssemesteret for ExFac og karakterfordelingen
må sees i lys av dette.
På PSYK100 (skoleeksamen) møtte det 118 til eksamen og strykprosenten var 21%. Her var
det en tendens til venstredreining på fordelingen av karakterene blant dem som bestod
(A:14.0%, B:30.1%, C:32.2%, D:19.4%, E:4.3%). Våren er ikke det ordinære
eksamenssemesteret for PSYK100.
PSYK101 (skoleeksamen) avholdes normalt om våren. 301 møtte til eksamen.
Strykprosenten var 11%. Karakterfordelingen (A:9.4%, B:27.7%, C:35.6%, D:20.2%,
E:7.1%) avvek lite fra ECTS-fordelingen.
Vårsemesteret er også det ordinære eksamenssemesteret for PSYK102 (skoleeksamen). Her
møtte 340 til eksamen og strykprosenten var 9%. Karakterfordelingen avvek noe fra ECTSfordelingen med en viss venstreforskyvning (A:14.2%, B:32.6%, C:34.8%, D:13.5%,
E:4.8%).
På kurset PSYK109 (skoleeksamen; som undervises både vår og høst) møtte 163 til
eksamen, strykprosenten var 7%. Karakterfordelingen (A:7.3%, B:23.8%, C:31.8%,
D:25.8%, E:11.3%) avvek lite for ECTS-fordelingen.
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Emnet PSYK140 (skoleeksamen) har våren som ordinært eksamenssemester. I alt møtte 48
til eksamen. Strykprosenten var 0.0%. Karakterfordelingen viste en viss venstreforskyvning
(A:16.7%, B:33.3%, C:37.5%, D:10.4%, E:2.1%) i forhold til ECTS-fordelingen.
PSYK202a har våren som ordinært eksamenssemester og har hjemmeeksamen som
eksamensform. I alt 34 møtte til eksamen. Strykprosenten var 0%. Karakterfordelingen
(A:5.9%, B:26.4%, C:50.0%, D:14.7%, E:2.9%) avvek litt fra en ECTS-fordeling, med en
tendens til overopphopning på midten i fordelingen.
PSYK202b har også våren som ordinært eksamenssemester og har og hjemmeeksamen som
eksamensform. I alt 77 møtte til eksamen. Strykprosenten var 0%. Karakterfordelingen
(A:6.5%, B:55.8%, C:31.2%, D:5.2%, E:1.3%) viste en viss venstredreining i forhold til
ECTS-fordelingen, likevel bemerkes at få fikk toppkarakter.
PSYK202c har også våren som ordinært eksamenssemester og har og hjemmeeksamen som
eksamensform. Dette er et kurs svært få normalt tar (kun de som tar PSYK202a men som
også ønsker samme kompetanse som dem som tar PSYK202b). I alt 2 møtte til eksamen.
Ingen strøk, en kandidat fikk A og en fikk C.
Eksamen på PSYK207 (skoleeksamen) avvikles normalt om høsten. Det var kun 2
kandidater som tok eksamen våren 2013. Disse fikk henholdsvis karakterene B og D.
Også PSYK208 (skoleeksamen) avvikles normalt om høsten. Også her var det bare
oppmeldt 2 kandidater. Disse fikk henholdsvis A og B.
PSYK250 (bacheloroppgave) gjøres av de fleste om våren. I alt 31 leverte
bacheloroppgaven våren 2013. Ingen strøk. Karakterfordelingen (A:25.8%, B:12.9%,
C:45.2%, D:3.2%, E:0%) viser en klar venstredreining. Selv om 31 kandidater inngår i
tallmaterialet er tallgrunnlaget for karakterene langt lavere enn dette da det normalt er 3
kandidater per oppgave.
På karakterfordelingen for noen av emnene sees et visst avvik fra ECTS-fordelingen som
departementet har pålagt oss å følge. Avvikene fra ECTS-fordelingen på PSYK202abc og
på PSYK250 forklares trolig best ved at studentene er viderekomne og at
oppgavene/eksamene ikke er skoleeksamener. Likevel bør ideelt avviket fra ECTSfordelingen ikke være store over tid. Det er intet ved eksamensavviklingen for vårsemesteret
2013 som tyder på at noe bør justeres ved neste semester.

Med vennlig hilsen

Ståle Pallesen, professor
Leder for programutvalget for årsstudiet og bachelorgraden i generell psykologi
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Bergen, 08.04.2014
RAPPORT VEDR EKSAMENSAVVIKLINGEN HØSTSEMESTERET 2013 VED ÅRSSTUDIET OG
BACELORGRADEN I GENERELL PSYKOLOGI
Eksamensavviklingen høstsemesteret 2013 for årsstudiet og bachelorgraden i generell
psykologi forløp uten avviksmeldinger. Normal ECTS-fordeling er som følger: A:10%, B:25%, C:30%,
D:25%, E:10%
•

•

•

•
•
•
•

PSYK100 (skoleeksamen): 398 møtte til eksamen, og strykprosenten var 21.6%. Fordelingen
av karakterene blant dem som bestod var som følger: A:14.0%, B:30.1%, C:32.2%, D:19.4%,
E:4.3%. Denne fordelingen er noe venstredreid, men likevel nokså lik ECTS-fordeling. Høsten
er det ordinære eksamenssemesteret for PSYK100.
PSYK101 (skoleeksamen): 83 møtte til eksamen. Strykprosenten var 7.2%.
Karakterfordelingen var som følger: A:10.9%, B:39.7%, C:35.6%, D:8.2%, E:5.5%. Denne
fordelingen er noe venstredreid, men høsten er ikke det ordinære eksamenssemesteret for
PSYK101.
PSYK102 (skoleeksamen): 72 møtte til eksamen. Strykprosenten var 5.6%.
Karakterfordelingen var som følger: A:19.4%, B:31.3%, C:34.3%, D:11.9%, E:3.0%. Denne
fordelingen er noe venstredreid, men høsten er ikke det ordinære eksamenssemesteret for
PSYK102.
PSYK109 (skoleeksamen): 126 møtte til eksamen, strykprosenten var 9.5%.
Karakterfordelingen var som følger: A:3.5%, B:22.1%, C:38.9%, D:25.7%, E:9.7%). Dette avvek
lite fra ECTS-fordelingen, men andelen toppkarakter (A:3.5%) var nokså lav.
PSYK140, PSYK200, PSYK202a, PSYK202b, PSYK202c avholdes normalt vårsemesteret, derfor
lite statistisk grunnlag for å vurdere karakterfordelingen for høstsemesteret (kun 1-7
studenter møtte til eksamen).
PSYK207 (skoleeksamen): 48 møtte til eksamen, strykprosenten var 4.2%.
Karakterfordelingen var som følger: A:6.5%, B:34.8%, C:41.3%, D:15.2%, E:2.2%). Dette avvek
noe fra ECTS-fordelingen, fordi en stor andel studenter (76.1%) fikk karakter B eller C.
PSYK208 (skoleeksamen): 53 møtte til eksamen, strykprosenten var 1.9%.
Karakterfordelingen var som følger: A:9.8%, B:35.3%, C:47.1%, D:5.9%, E:2.0%). Dette er en
viss venstredreining i forhold til ECTS-fordelingen.

Programansvarlig har vurdert eksamensavviklingen i henhold til følgende 5 spørsmål:
Spørsmål 1. Var oppgavetekstene avpasset?
Spørsmål 2. Er det samsvar mellom læringsmålene og vurderingsformen?
Spørsmål 3. Skjedde sensureringen på en tilfredsstillende måte
Spørsmål 4. Var studentene tilfredsstillende informert om vurderingsform?
Spørsmål 5. Bør noe justeres ved neste vurdering/eksamen?
• Eksamensavviklingen høstsemesteret 2013 gikk som normalt, og det er ikke meldt om avvik.
• Eksamensoppgaver reflekterte emnebeskrivelsene, studentene har vært tilfredsstillende
informert om vurderingsformer, og sensureringen har skjedd på en tilfredsstillende måte.
Det er ikke behov for endringer eller konkrete forbedringer.
Med vennlig hilsen

Åge Diseth
Programansvarlig, årsstudiet/bachelorgraden
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Bergen, 06.10.2014
RAPPORT VEDR. EKSAMENSAVVIKLINGEN VÅRSEMESTERET 2014 VED ÅRSSTUDIET OG
BACELORGRADEN I GENERELL PSYKOLOGI
Eksamensavviklingen vårsemesteret 2014 for årsstudiet og bachelorgraden i generell psykologi forløp
uten avviksmeldinger.
Normal ECTS-fordeling er som følger: A:10%, B:25%, C:30%, D:25%, E:10%
•

•

•

•

•

•
•
•

PSYK100 (skoleeksamen): 113 møtte til eksamen, 87 fikk bestått karakter. Strykprosenten var
23%. Fordelingen av karakterene blant dem som bestod var som følger: A:11.5-%, B:28.7%,
C:24.1%, D:25.3%, E:10.3%. Denne fordelingen er nokså lik ECTS-fordeling. Færre studenter
tar PSYK100 vårsemesteret.
PSYK101 (skoleeksamen): 306 møtte til eksamen. Strykprosenten var 10.1%.
Karakterfordelingen blant dem som bestod var som følger: A:8.8%, B:21.6%, C:35.0%,
D:18.3%, E:5.2%. Denne fordelingen er nokså lik ECTS-fordeling. Vårsemesteret er det
ordinære eksamenssemesteret for PSYK101.
PSYK102 (skoleeksamen): 322 møtte til eksamen. Strykprosenten var 4.7%.
Karakterfordelingen blant dem som bestod var som følger: A:15.1%, B:34.9%, C:33.9%,
D:12.8%, E:3.3%. Denne fordelingen er nokså lik ECTS-fordeling. Vårsemesteret er det
ordinære eksamenssemesteret for PSYK101.
o Kommentar til karakterfordelingen på PSYK101 og PSYK102
 Disse modulene er direkte sammenlignbare hva angår struktur, oppbygging,
omfang og antall studenter. Likevel er det 50% av studentene på PSYK102
som får karakter A eller B, mens kun 30.4 av studentene på PSYK101 får
karakterene A eller B. Strykprosenten er også noe høyere på PSYK101.
 Det er sannsynlig at de fleste av studentene tar begge modulene på et
semester. Likevel kan noen studenter ha tatt PSYK101 først, og dermed fått
øving i å ta eksamen, slik at de presterer bedre på PSYK102. En siste mulighet
er at PSYK101 er en vanskeligere modul enn PSYK102 (altså vanskeligere å få
god karakter på PSYK101)
PSYK109 (skoleeksamen): 200 møtte til eksamen, strykprosenten var 7.5%.
Karakterfordelingen blant dem som bestod var som følger: A: 2.0%, B:15.0%, C:36.0%,
D:26.5%, E:12.0%). Dette avvek noe fra ECTS-fordelingen, fordi andelen toppkarakterer (A og
B) var lav. Andelen toppkarakterer (A+B) er lavere enn forrige semester (vår 2014: 17% vs.
høst 2013: 25.6%). Kun 2% av studentene fikk karakter A våren 2014. Samtidig var det et
betydelig høyere antall studenter som tok eksamen dette semesteret (200 studenter)
sammenlignet med forrige semester (126 studenter).
PSYK202b Psykologiske forskningsmetoder (Hjemmeeksamen): 82 møtte til eksamen,
strykprosenten var 1%. Karakterfordelingen blant dem som bestod var som følger: A:2.4%,
B:42.7%, C:50.0%, D:3.7%, E:0.0%. Denne fordelingen avviker noe fra ECTS-fordelingen men
er noe vanskelig å vurdere ift. normalfordeling fordi det er en hjemmeeksamen.
Vårsemesteret er det ordinære eksamenssemesteret for PSYK202b.
PSYK207 Læring og atferdspsykologi (skoleeksamen): 3 møtte til eksamen. 2 fikk karakter B, 1
fikk karakter D. Vårsemesteret er ikke ordinært semester for eksamen i PSYK207.
PSYK208 Affekt og kognisjon (skoleeksamen): 5 møtte til eksamen. A: 1, B: 1, C: 0, D: 2, E: 1.
PSYK250 Bacheloroppgave i generell psykologi: 26 møtte til eksamen. Strykprosenten var 4%.
Karakterfordelingen blant dem som bestod var som følger: A:12.0%, B:34.6%, C: 34.6%,
D:15.4%, E:0.0%. Denne fordelingen er nokså lik ECTS-fordeling, men noe venstredreid
fordeling.
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Programansvarlig har på bakgrunn av tilbakemeldinger fra emneansvarlige vurdert
eksamensavviklingen i henhold til følgende 5 spørsmål:
Spørsmål 1. Var oppgavetekstene avpasset?
Spørsmål 2. Er det samsvar mellom læringsmålene og vurderingsformen?
Spørsmål 3. Skjedde sensureringen på en tilfredsstillende måte
Spørsmål 4. Var studentene tilfredsstillende informert om vurderingsform?
Spørsmål 5. Bør noe justeres ved neste vurdering/eksamen?
• Eksamensavviklingen vårsemesteret 2014 gikk som normalt, og det er ikke meldt om avvik.
• Eksamensoppgaver reflekterte emnebeskrivelsene, studentene har vært tilfredsstillende
informert om vurderingsformer, og sensureringen har skjedd på en tilfredsstillende måte.
Det er ikke behov for justering av neste vurdering/eksamen.
Med vennlig hilsen

Åge Diseth
Programansvarlig for årsstudiet og bachelor i generell psykologi

128

U NI V ERSI T ET ET I B ERGEN
Det psykologiskefakultet

Fra:ÅgeDiseth,programansvarligfor årsstudieti psykologi
Til: Psykologiskfakultet, UiB

Bergen,10.06.2014

NOTATOM OPPTAKTILPROFESJONSSTUDIET
I PSYKOLOGI
VEDUiB:
VURDERING
AVFAGLIGE
HENSYN,
LIKEBEHANDLING
AVSØKERE,
OGRESSURBRUK
Somkjent er årsstudieti psykologiopptaksgrunnlagfor profesjonsstudieti psykologivedvårt fakultet
(UiB). Somprogramansvarligfor årsstudietvil jeg diskuterenoenkonsekvenserav denne
opptaksordningenfor fakultetetsressursbruk,hensynettil fagligkvalitet, og hensynettil
likebehandlingav søkerne.
Opptaktil profesjonsstudietfordelt på bakgrunnav ulike årsstudier
I opptaksreglementets§ 4 Opptaksgrunnlagstår det at: «Grunnlagetfor opptak[til profesjonsstudiet
i psykologi]er totalt 60 studiepoengavlagtvedet av universitetenei Norgeeller tilsvarende
utdanning.Oppbyggingenav opptaksgrunnlagetfastsettesav det enkelteuniversitet.Minst 30
studiepoengskalbeståav en innføring i generellpsykologi(allmennpsykologi)og en innføringi
psykologienshistorieog metoder.Søkermå dessutenha fullført og bestått examenphilosophicumog
examenfacultatumeller tilsvarende(sestudieplanveddet enkelteuniversitet).»
Dette betyr at søkerefra flere utdanningsinstitusjoner(innlandog utland)kanvurderes. Årsstudier
fra UiO,UiT,NTNU,Høyskoleni Lillehammer(HiL), og AnsgarTeologiskeHøyskole(ATH)er godkjente
somopptaksgrunnlag.Ogsåandreutdanningsinstitusjoner(f.eksBjørknesHøyskole)somsøkernå
om godkjenningfor at deresårsstudiersomopptaksgrunnlag.
Nasjonaltprofesjonsrådfor psykologiutdanning(nedsattav Universitets- og høgskolerådet)anbefalte
våren2010enstemmigat de tre universitetenesomennåikkehaddeendret opptaksgrunnlag,om å
gjøredette. Etter dette har NTNUendret til samordnetopptak,mensUiTog UiBaltsåhar beholdt
årsstudietsomopptaksgrunnlag.UiTer imidlertid i en litt annenstilling,fordi 75%av studieplassene
er reservertsøkeremed bakgrunnfra Nord-Norge.Dermeder konkurransenom de flesteav plassene
vedUiTmer skjermet,og UiBstår igjensomenesteuniversitetmed årsstudietsomopptaksgrunnlag
og åpenkonkurranseom alle studieplassene.
Tabell1 viserat andelenstudentertatt opp på profesjonsstudieti psykologivedUiBmed bakgrunn
fra årsstudierutenfor UiBnå er ca.50-60%,og at denneandelenhar økt markert de to siste
semestre.Eksempelvishar andelenprofesjonsstudentermed bakgrunn fra HiLøkt markant,og utgjør
nå ca.20%av studentene.Andelenstudentermed bakgrunnfra UiO,NTNU,UiTsyneså væremer
stabilt (ca.30-40%).Hovedinntrykketer altsåat andelenstudenterpå vårt profesjonsstudiummed
bakgrunnfra årsstudietvedUiBer synkende,mensandelenmed bakgrunnfra øvrigeårsstudierer
stigende.
Min gjennomgangav emnebeskrivelsene
vedde ulike lærestedeneindikererat årsstudietvedUiB
antakeliger det mestkrevendehvaangårarbeidsmengde,fagsammensetning,
og kravtil
kunnskapsmengde
på hvereksamen.EksempelvismanglerbådeUiOog UiTseparatemoduleri
biologiskpsykologi.VedUiOkankognitivpsykologivelgesbort. I tilleggmanglerUiTseparate
modulerfor personlighetog utvikling.NTNUhar kun 30 studiepoengmed psykologi,mensde øvrige
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lærestedene har 40 studiepoeng. UiB har, som eneste institusjon, egen forelesningsrekke og anbefalt
litteratur i kvalitativ metode. Dette gir i seg selv en betydelig merbelastning for årsstudentene ved
UiB. Alt dette kan underbygges av en undersøkelse jeg utførte blant våre profesjonsstudenter
(Diseth, 2011). Undersøkelsen viste blant annet at:
- Våre profesjonsstudenter oppfatter årsstudiet ved UiB som det mest krevende av alle
årsstudier i Norge angående mulighet for å få gode karakterer.
- De av våre profesjonsstudenter som hadde årsstudiet fra vårt fakultet (UiB) hadde tatt
eksamen flere ganger for å oppnå god nok karakter, sammenlignet med studenter som
hadde årsstudiet fra andre universiteter/høyskoler.
- Nesten halvparten av våre profesjonsstudenter som selv hadde tatt årsstudiet ved UiB
ville ikke anbefale andre studenter å ta årsstudiet ved UiB dersom målet var gode nok
karakterer til å komme inn på profesjonsstudiet.
Tabell 1. Antall studenter på profesjonsstudiet ved UiB fordelt på bakgrunn fra årsstudier ved UiB,
UiO, NTNU, UiT, HiL, ATH (Ansgar Teologiske Høyskole).
HØST
VÅR 2012 HØST 2012 VÅR 2013 2013 (Kull VÅR 2014
(Kull 87)
(Kull 88)
(Kull 89)
90)
(Kull 91)
Kvinner
31
31
31
32
27
Menn
10
10
10
9
14
UiB

26

28

31

17

20

UiO

5

10

4

4

8

NTNU

2

1

1

3

UiT

4

2

2

6

6

HiL

4

2

9

7

41

1
41

2
41

41

ATH
41

Tall fra vårt eget fakultet (basert på opptak av kull 77-82) viser at søkere med årsstudiet fra UiB i
gjennomsnitt har søkt flest ganger på profesjonsstudiet før de kommer inn. Gjennomsnittlig antall
forsøk fordelt på bakgrunn fra de ulike årsstudiene er som følger: UiB: 2 forsøk, HiL: 1,8 forsøk, NTNU
1,6 forsøk, UiO 1,5 forsøk, og UiT 1,2 forsøk. Søkere med årsstudiet fra UiB er overrepresentert blant
de som har søkt flere ganger. Hele 80% av de som har søkt fire ganger har årsstudium fra UiB, 76% av
de som har søk tre ganger er fra UiB, og 60% av de som har søkt to ganger kommer fra UiB.
I tillegg medfører ulike karakterberegninger (basert på ulike modulinndelinger og vekting av disse) at
studenter med årsstudiet fra UiB er overrepresentert blant de profesjonsstudentene som har de
beste karakterene, og underrepresentert blant de studentene som har svakest karakterer fra
årsstudiet. Med andre ord: det kreves faktisk et lavere karakternivå fra studenter med årsstudier fra
andre steder enn UiB.
Det er i tillegg sannsynlig at det er ulike kriterier for vurdering av faglige prestasjoner ved de
forskjellige utdanningsstedene. En nasjonal undersøkelse har vist betydelige generelle forskjeller i
karaktersetting mellom norske universiteter og høyskoler (Strøm, Falch, Gunnes & Haraldsvik, 2013).
Undersøkelsen hevder at «Dette kan være en indikasjon på såkalt relativ karaktersetting, dvs. at en
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students prestasjon på en eksamen vurderes relativt til de andre kandidatenes prestasjon på samme
eksamen i stedet for at det foretas en absolutt vurdering av ferdighetsnivået. Det kan også være en
indikasjon på strategisk karaktersetting, for eksempel for å påvirke inntektene til institusjonen eller
rekrutteringen av nye studenter.» (side 1). Resultatene fra rapporten viser blant annet at Høyskolen i
Lillehammer (HiL) har «snillere» karaktersetting enn UiB.
De overnevnte momentene representerer mest sannsynlig en konkurransevridning av søkere til
ulempe for søkere med årsstudium fra UiB.
Individuelle vurderinger av utenlandssøkere
Det er også anledning for søkere som har tatt psykologifag i utlandet å søke opptak på
profesjonsstudiet ved UiB på bakgrunn av individuell vurdering. Dette foregår ved at
programansvarlig vurderer om den utenlandske utdanningen er faglig ekvivalent med vårt
årsstudium. Dernest ved at studieadministrativ avdeling «oversetter» karaktergrunnlag til norske
karakterer, slik at disse søkerne kan rangeres i forhold til hele søkermassen. Disse vurderingene
innebærer en rekke usikkerhetsmomenter. Utenlandsstudenter søker gjerne på bakgrunn av en hel
bachelorgrad, mens årsstudiet er en særnorsk ordning. Det betyr at vurderingsgrunnlaget for norske
og utenlandske studenter er ulikt. Om faglig ekvivalens er til stede, bygger på til dels subjektive
vurderinger av en person (programansvarlig). Konsekvensen av dette er at konkurransesituasjonen til
alle studentene som søker på profesjonsstudiet ved UiB påvirkes av vurderingene til kun en person.
Til alt dette vil jeg bemerke følgende:
- Individuell vurdering av søkere er svært tidkrevende, både for programansvarlig og for
studieadministrasjonen
- Vurderingen baseres på faglig ekvivalens, men det er uklart om dette refererer til faktisk
innhold i vårt eget årsstudiet, vårt opptaksreglement, eller vår praksis med å akseptere
årsstudier som allerede nå avviker fra et eller begge disse kriteriene. Kort sagt: Hva som er
«faglig ekvivalens» har ikke noe fasitsvar.
- Vurderingen av faglig ekvivalens foregår på et altfor tilfeldig og til dels subjektivt grunnlag.
Reduserte inntekter
I tillegg har opptaksordningen negative konsekvenser for inntektssiden. Det er en kjent sak at mange
studenter tar eksamen ved vårt årsstudiet mange ganger for å oppnå god nok karakter til å komme
inn på profesjonsstudiet. Disse gjenopptakene av eksamen representerer et netto inntektstap for
fakultetet, beregnet til å utgjøre 2500 til 3500 studiepoeng per år. Disse studiepoengene gir altså ikke
gir resultatfinansiering for UiB, men UiB har vanlige undervisnings-, veilednings- og
eksamenskostnader.
Tilfeldigheter og sviktende reliabilitet
Den økte konkurransen om plassene på profesjonsstudiets ved UiB førte i 2011 til loddtrekning blant
studenter med toppkarakterer (A). Etter dette har antallet studieplasser ved årsstudiet ved UiB blitt
redusert, slik at konkurransen nå er noe mindre. Men dette har samtidig økt karakterkravene for å
komme inn på årsstudiet, og redusert muligheten for mange studenter som ønsker å ta årsstudiet
ved UiB. Noen eksamener har også hatt sviktende reliabilitet i karaktersettingen, f.eks ved at antallet
toppkarakterer (A) ved årsstudiet, UiB, har vært svært lavt for PSYK100 enkeltsemestre (2010). Disse
eksemplene viser at årsstudiet som opptaksgrunnlag er sårbart for tilfeldigheter og sviktende
reliabilitet i karaktersettingen.
Frafall
Årsstudiet sliter også med et høyt frafall (ca. 45% frafall ved PSYK101 og PSYK102). Deler av dette
frafallet kan sannsynligvis forklares med konkurransesituasjonen som studentene er i, fokus på
høyest mulig karakter, samt studentenes vurdering av manglende mulighet for å oppnå de karakterer
som skal til for å komme inn på profesjonsstudiet. I tillegg er det åpenbart både en økonomisk og
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personlig belastning for studentene å gå opp til eksamen flere ganger. Denne belastningen forsterkes
av de konkurransevridende elementene beskrevet ovenfor.
Samordna opptak til årsstudiet
Selv om opptaket til profesjonsstudiet ved UiB er basert på karakterer fra årsstudiet, så er altså
opptaket til årsstudiet basert på samordna opptak (karakterer fra videregående skole + eventuelle
tilleggspoeng) Ifølge Samordna opptak (2013 tall) var poengkravet for opptak til årsstudiet ved UiB
48,1 poeng (faktisk ikke så langt unna krav for opptak til profesjonsstudiet i Oslo: 54,4 poeng). I
motsatt ende finner vi HiL, som krever kun 41,7 poeng for opptak til årsstudiet, og ATH (åpent
studium). Dette er betenkelig av to grunner: Ført må studentene ved UiB kvalifisere seg for å komme
inn på et årsstudium med høye karakterkrav. Deretter må det konkurreres om plassene til
profesjonsstudiet, antakelig på et nokså asymmetrisk grunnlag, som dokumentert ovenfor. Den
enkleste veien til profesjonsstudiet ved UiB synes derfor å være opptak på årsstudium ved HiL eller
ATH, deretter oppnå best mulig karakter på årsstudiet, noe som antakelig er enklere andre steder
(HiL, ATH, osv.) enn ved UiB.
Konklusjon
Når psykologisk fakultet ved UiB har valgt å beholde årsstudiet som opptaksgrunnlag, inkludert fri
konkurranse om plassene, i strid med anbefalinger fra Nasjonalt profesjonsråd for
psykologiutdanning og i motsetning til de øvrige norske universitetene, så bør dette begrunnes godt.
Særlig to hensyn bør ivaretas:
1. Det bør ikke være vesentlige negative konsekvenser av denne særordningen (årsstudiet som
opptaksgrunnlag) ved vårt fakultet
2. Særordningen med årsstudiet som opptaksgrunnlag ved UiB bør kunne begrunnes med faglige
eller andre vesentlige argumenter.
Som jeg nå har vist er det i høyeste grad negative konsekvenser av å beholde årsstudiet som
opptaksgrunnlag. Disse negative konsekvensene kan oppsummeres som følger:
1. Manglende rettferdighet i opptakssystemet: studenter vurderes på ulike kriterier og til dels ut fra
tilfeldige faktorer.
2. Faglige forhold: studenter med bakgrunn fra ulike læresteder har ulike faglig kompetanse og nivå.
3. Ressursmessige forhold: Årsstudiet ved UiB påfører fakultetet ekstra kostnader og reduserte
inntekter. I tillegg har den en personlig og økonomisk kostnad for studenter som bruker store
ressurser på gjenopptak av eksamener i en usikker konkurransesituasjon med studenter fra egen
utdanningsinstitusjon, andres steder i Norge, og internasjonalt.
Selv om det naturligvis er faglige grunner til å diskutere hvilken opptaksordning som er best, synes
det å være lite som taler for at et universitet (UiB) skal ha en særordning for opptaket til
profesjonsstudiet i psykologi.
Et åpenbart alternativ til dagens opptaksordning er samordnet opptak basert på karakterer fra
videregående skole. Denne opptaksformen vil eliminere samtlige problemer beskrevet ovenfor, og
samtidig gi en rekke fordeler angående rettferdig opptak for studentene, kostnadseffektivitet, osv.
Som programansvarlig for årsstudiet vil jeg derfor anbefale at fakultetet innfører en overgang til
samordnet opptak til profesjonsstudiet i psykologi ved UiB.
Vennlig hilsen
Åge Diseth
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