Protokoll - Fagutvalget
Utvalg
Møtedato
Møtested
Møtt

: Psykologisk Fagutvalg
: 17.02.2016 Kl.17:00-20.00
: Benneches gt. 3c, Oslo
:
Navn:
Malin Häggkvist Wallin
Ingeborg Helle Vedde
Øyvind Berg Hansen
Ingvild Ø. Tysdahl
Sebastian Istad Scheie

Tittel:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

(IS Prof.)
(PU BA/MA)
(IS BA/MA)
(PU Prof.)
(IS BA/MA)

Medlem

(PR Prof./ SVSU)

Ikke møtt:
Sahana Sriskandarajah

Dagsorden
Saksnr./år

Tittel

Møtet satt kl 16:58
Saksnr./år Tittel
27/15-16

Godkjenning av innkalling og dagsorden
a. Innkalling enstemmig godkjent.
b. Dagsorden enstemmig godkjent.

28/15-16

Orienteringer
•
PU
- Prof. : Hadde møte 2. februar for å samle inn innspill til
arealkomitéen. Det kom opp på møtet at studenter på årsstudium
har begrenset tilgang til utgangsdøra etter kl 16.00. Saken tas over
av PU BA/MA.
- BA/MA: Har ikke hatt noe nytt møte siden sist. Ingeborg har gjort en
god innsats for å rekruttere representanter fra BA i arb.org og kultur
og samfunn, og PU BA/MA er med det fulltallige etter en lengre
periode med manglende representasjon fra noen av retningene.
•

PR
Hadde møte 2. februar. Rapporten for profilen til BA/MA rakk ikke
gjennom i løpet av forrige instituttstyreperiode, men PR ønsker å gå
videre med noen av tiltakene utenom fakultetets periodiske
programevaluering. Se protokoll fra møtet
http://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/. Det skal opprettes en
arbeidsgruppe for nyskapende undervisning. PU-ene har som oppdrag
å finne studentrepresentanter til dette.
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•

IS
Vedtakssak: PR har fått utøkt sitt handlingsrom, og kan ta avgjørelser
om programmenes oppbygning innenfor gitte økonomiske rammer uten
å måtte få dette godkjent av IS.
Orienteringssak: Studieprogrammene i psykologi skal gjennom en periodisk
evaluering høsten 2016. I dag ligger PSIs programmer midt på treet blant
psykologiutdanningene i Norge studiebarometeret
(http://www.studiebarometeret.no/no/).

•

SVSU
Ingen nyheter.

•

Andre
Arealkomiteen
Det vil bli åpning for at studentene også kan se på innredninga av
arealene i HS hus. Evt. kjeller i HS hus. Frist i april for å velge
innredningsløsninger.

29/15-16

Stand på Åpen dag ved UiO
Åpen dag, UiO arrangeres den 8. mars, og administrasjonen ønsker hjelp til å
finne 5-6 studenter som kan stå på stand for PSI i Eilert Sundts hus. Det blir en
rulleringsordning for å dekke timene, sannsynligvis en økt fra kl 10-12 og en
økt fra kl 12-14.
Erfaring fra tidligere Åpen dag tilsier at det bør være representanter fra både
BA/MA og Prof. i begge øktene, samt at det bør være minst to studenter til
sammen til enhver tid.
Ingvild ønsker å stille, og kjenner en annen som er interessert. Ingvild og
Ingeborg hører med PU-ene.

30/15-16

Bevilgning av økonomisk støtte
Driftsstøtte
Concerned Students: 3500
Forening for Organisasjonspsykologi: 3000
Speilvendt: 29500
Informasjon om det enkelte vedtak sendes til foreningene av Malin.
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31/15-16

Planlegging av eventuelt møte seinere i semesteret
Møtedato vil bli en gang etter påske.
Forslag til saksliste:
Vedtektene for FU
Gå gjennom disse for å se om de trenger noen endringer.
Informasjonsflyt mellom PU, FU og SVSU
Diskutere hvordan denne kan forbedres
Oppdatering av nettsidene
Malin har vært på kurs i nettpublisering/Vortex, og ønsker å oppdatere og
rydde i http://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene før sommeren, i samråd
Fagutvalgets medlemmer.
Notatbank for Fagutvalget
Oppbygging av notatbank for vervene på PSI, samt Fagutvalgets oppgaver.

32/15-16

Eventuelt
Roll-up/banner for Fagutvalget
Administrasjonen har foreslått at Fagutvalget lager et banner som kan brukes
på arrangementer som Guttedagen og Foreningsdagen. Formålet med en slik
er å synliggjøre Fagutvalget og studentdemokratiet som helhet. En frivillig
student med erfaring fra grafisk design har tatt på seg oppdraget med å
utforme et slikt banner. Selve lerretet kan skrives ut på PSI, og det finnes et
brukt Roll-up-stativ som vi kan arve fra administrasjonen.
Synlighet, FU
Øyvind ønsker å øke synligheten til Fagutvalget på PSI. Forslag: Bilde av
Fagutvalget på tavla ved kollokvierommene. Eventuelt en kakedag der FU
deler ut kake og svarer på spørsmål?

Møtet er hevet kl 20.01 av Malin Häggkvist Wallin.

Malin Häggkvist Wallin
Leder
Psykologisk Fagutvalg

http://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/fagutvalg/

