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48/16 Innkalling og dagsorden blir godkjent
49/16 Orienteringer
- PU Ba/Ma:
- Har snakket om å åpne Sintef, vil åpne fra 3. semester
- Har fått ny representant for kognitiv bachelor, men det mangler fortsatt
-

representant fra årsenhet. Dette er imidlertid vanlig og de anser seg som
fulltallige
Mange er frustrerte over at folk holder av plasser til seg selv på Sintef, og
FU har sendt ut mail til alle kullene det gjelder via ekspedisjonen

PU prof.:
- Det er ønske om mer sosiale tiltak som quiz, spillkveld o.l., men ingen har
-

tatt konkret initiativ til dette enda, utover det vanlige bidraget fra
foreningene
Julebord for alle studentrepresentantene planlegges
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-

-

PR:
-

-

-

-

-

-

Det ønskes mer info om faglærernes kontortider. Denne informasjonen
finnes på nettsidene, men folk sliter med å navigere dem
- Det foreslås i FU å lage en FAQ side for PSI

Studentarealer:
- Det undersøkes hvor god plass det er i lesesalene på PSI og Sintef,
og så langt mener arealansvarlig at det er god plass
- Kollokvierommene var en del av høyeregradsområdet, så det ble
varslet at dette skulle fjernes
- Studentene oppfordres til å bruke seminarrommene til kollokvier og
gruppearbeid, og disse kan bookes via nettsidene til PSI
Det jobbes med skikkethetsvurderingene lokalt på PSI og sentralt på UiO,
det vil bli strengere vurderinger, men det vil hovedsakelig være snakk om
korrigerende tiltak heller enn utestengning. Det er ikke ønskelig om
studentene blir for stresset. Flere ansatte som har jobbet med dette har
blitt anmeldt av studentene for trakasering
Universitet har blitt bedt om å undersøke hva som kan gjøres for studenter
som har tatt klinisk master i utlandet og ikke får autorisasjon som psykolog i
Norge. Det er viktig å vite hva studentene mener om dette
Joint degree: PSI har inngått en avtale med flere europeiske universiteter
om et samarbeid om en psykologimaster som omhandler
sosialpsykologi/menneskerettigheter
- PSI vil måtte tilby opp til 25 studiepoeng
- internasjonale studenter vil ha minst 15 obligatoriske studiepoeng
på PSI (i sosialpsykologi og menneskerettigheter) og vil kunne ta
andre fag både her og på statsvitenskap
- Det er usikkert hvordan det gjøres med masteroppgaver, men det
kan hende at internasjonale studenter vil kunne ha krav på veileder
her, noe som kan ta opp kapasiteten på veilederne på PSI. Det er
uvisst hvor mange det vil være snakk om og hvor pengene til dette
skal komme fra, siden UiO ikke kan ta skolepenger.
Det er viktig at så mange som mulig svarer på studiebarometeret! Det
gjelder studenter på 2. og 5. året.

IS:
-

Strategiarbeidet som har pågått i lengre tid er nå ferdig og man er fornøyd
med resultatet
Dekan presser på for å få flere fag på engelsk, men det har ikke skjedd noe
konkret enda
Det skal komme en endring på hvordan universitetet får penger for
studentene. Før fikk de penger per studiepoeng per student kontinuerlig, nå
får de 80% av pengene for studiepoengene kontinuerlig, og 20% når
studenten fullfører graden
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-

-

Det er blitt gjort en oppjustering i antall profesjonsstudenter for å
kompensere for frafall. Det er ikke sikkert at frafall i seg selv er negativt,
men det kommer ønske fra staten om at flere skal utdannes. Man vil ikke se
resultatet av dette før om flere år
Det jobbes med å øke status for cand.psychol. slik at PSI får mer penger per
kandidat. Nå er de klassifisert som B, men ønsker å klassifiseres som A, slik
som f.eks. lege og tannlege. Per i dag ligger vi nærmere musikk enn medisin
i klassifiseringssystemet.

50/16

Søknader om arrangementsstøtte
Fagutvalget bevilger følgende summer til arrangementer:
2000 kr for et alumniarrangement ved FOP
2000 kr for et samarbeidsarrangement ved FOP med PST
2000 kr for filmkveld ved Concerned Students
504 kr for interdisiplinær quizaften ved Hivemind

51/16

Endre vedtekter
Det vedtas enstemmig at vedtektene skal endres slik at antallet medlemmer i
FU stemmer med hvor mange det står i vedtektene at det skal ha. Endringen
skjer fordi programrådene for Ba/Ma og profesjon nå er slått sammen, slik at
Ba/Ma og profesjon har en representant hver i étt programråd som er felles for
alle studieretningene, der det tidligere var to programråd.

52/16

Dekorasjonskomité til de nye masterlesesalene
Fagutvalget diskuterer i møtet hvordan dekorasjon/utsmykningskomitéen bør
være sammensatt, og hvordan de bør arbeide opp mot PU-ene og FU for å få
en god og transparent prosess. Forslaget er at leder av de to PU-ene deltar på
møter med komitéen for å fremme alle studentenes ønsker.

53/16

Oppslagstavle
For å gjøre FU mer synlig for studentene, tenker vi å lage en oppslagstavle
med informasjon om hvem vi er og hva vi gjør i de ulike utvalgene. Det kan
være fint med en oversikt over hvordan studentdemokratiet er lagt opp, hvilke
utvalg som gjør hva o.l.

54/16

Eventuelt
Det har blitt gjennomført en undersøkelse for å sjekke om det er interesse for
en sosial facabookgruppe for alle studentene på PSI. En stor majoritet er
positive til dette og har forslag til hvordan en slik gruppe kan drives godt. De
som er skeptiske tenker det fort kan bli mye spam, men det er mulig å
kontrollere dette. Prosessen vil fortsette.

Linn Myrtveit Stensrud
Leder Psykologisk Fagutvalg
http://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/fagutvalg/

3

