
  

Protokoll – Fagutvalget 
Utvalg:  Fagutvalget 
Møtedato: 24.01.17 
Møtested: Seminarrom 2 
Møtt:  Navn     Tittel   Rolle 

  Linn Myrtveit Stensrud  Leder   Leder PU profesjon 

  Karethe Hustad Hansen  Nestleder  PR profesjon 

  Amalie Kristine Fasting  Medlem  Leder PU Ba/Ma 

  Emma Marie Berg   Medlem  SVSU 

  Audun Holm Torgersen  Varamedlem  Vara for IS   
          profesjon 

Ikke møtt: Navn     Tittel   Rolle 

  Sebastian Istad Scheie   Medlem  IS profesjon 

  Ingeborg Helle Vedde   Medlem  PR Ba/Ma 

Dagsorden 

Saksnr./år Tittel 

1/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2/17  Orienteringer 

a) PU 

Ba/Ma: Det skal diskuteres om det skal opprettes et verv i PU for første 
års bachelorstudenter da de ikke er representert enda. Det skal velges 
ny representant til IS, det er en midlertidig representant på IS-møtet 
som er samtidig som dette møtet. 

Prof: Ikke noe nytt. 

b) PR 



Det har vært et møte som hovedsakelig var en løs diskusjon om hvordan 
man ønsker at revisjonsprosessen skal gå, hva slags retningslinjer som 
skal følges, hva man tenker om de eksterne evalueringsrapportene osv. 

Det jobbes med å ordne praksisplasser og forbedre arbeidet rundt 
skikkethetsvurdering. 

Det mangler spesifikk vitnemålstekst til masterretningene som beskriver 
hva de kan. Dette skal utarbeides. 

Det arbeides forløpende med ordning av møbler til nybygget og 
lydisolasjon av rommene på sintef. Lydisolering kan ikke gjennomføres 
før eiendomsavdelingen gjør en test av støynivået, det purres på 
eiendomsavdelingen jevnlig. 

Utveksling: det finnes tilbud studentene ikke vet om, dette skal bedres 
ved å ha åpne informasjonsmøter om utveksling hvert semester. 
Studentene ønsker pakkeløsninger og ansvarlig for utveksling skal 
undersøke muligheten for dette. 

Revisjon: mulighetene for å slå sammen og splitte opp retninger på 
bacheor og master må vurderes. Det er innspill om at det bør være mer 
forebygging på profesjon, men at det også er viktig at dette ikke vektes 
for mye når en svært liten andel av studentene kommer til å jobbe med 
dette. Det nevnes også at dette er noe masterstudentene jobber med, 
og at man må være bevisst på at det vil bli overlapp. 

c) IS 

Budsjettet har blitt vedtatt. Det er misnøye rundt hvordan dette ble 
gjort, da det be diskutert og vedtatt på samme møte, som gjør det 
umulig å få tilbakemeldinger fra de som de representerer. Hvis vi ønsker 
en endring må dette tas opp før budsjettet neste år. Det er kutt i 
budsjettet, for eksempel mister stipendiater finansiering til å dra på 
konferanser. Det er også kutt i vitenskapelig assistent-stillinger, som 
hovedsakelig er studenter. Det er ingen kutt i finansieringen til 
studentforeningene. 

I dag diskuteres strategiplan. Aili skal ta opp arealer, automatisk 
tilbakemelding på eksamen og utveksling. 

d) SVSU 

Vi går over til fortløpende orientering fra møter på facebook da møtene 
er så ofte at kun orientering på FU-møter ikke er nok. 

Det er muligheter for å få inn en representant til fra psykologi slik at vi 
får en fra Ba/Ma og en fra profesjon. Det er for sent å gjøre dette i år, 



men vi bør ta det opp i tide til å få det med i vedtektsendringene neste 
år. Det er usikkert om vi vil få en representant fra Ba/Ma men vi prøver. 

Studentparliamentet har orientert: de jobber med å finne ut hvorfor det 
er vanskelig å få jobb etter bachelor, og ser på muligheter for å gjøre 
bacheloren mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Forslag er å gjøre 
bacheloren ett år lenger eller legge inn mer praksis, da undersøkelser 
viser at arbeidsgivere ønsker dette. Fagutvalget er usikker på om 
forlenging er en god løsning, men stiller seg mer positive til å 
inkorporere praksis. 

Psykologi har en egen bibliotekar med faglig kunnskap som kan hjelpe 
med faglige søk og kan arrangere skrivekurs som ikke nok vet om. Det 
ble diskutert måter å spre denne informasjon ut til studentene, men 
ingen konkrete forslag ble fremmet.  

Det er mulig for våre foreninger å henge opp plakater på SV dersom de 
mener arrangementene som promoteres kan være av interesse for SV-
studenter. 

Karrieresenteret har massevis av kurs og veiledninger som ikke benyttes. 
Det er viktig at studentene blir informert om tilbudet. FU skal henge opp 
info på tavlen. 

Studentparliamentet jobber med å få automatisk begrunnelse av 
karakterer og ønsker at alle ber om begrunnelse. 

e) Andre 

3/17  Plakater 

Vi prøver å henge opp bilder fra så mange foreninger som mulig. Vi har 
purret på foreningene, men det mangler fortsatt bilder fra noen. Vi 
fortsetter å purre. 

4/17  Teaterbilletter 

  Vi henger opp plakater. 

5/17  Fadderkoordinatorer 

Vi trenger fadderkoordinatorer. Har ikke fått noen fra profesjon, men 
har en kandidat for bachelor. Faddersjefen på SV har også funnet en 
kandidat, men vi vet ikke hvem dette er. Neste år ønsker vi å ha en mer 
aktiv rolle i rekrutteringen. Det er også ønskelig at noen på instituttet 
tar ansvar for det økonomiske rundt fadderuken slik at 
fadderkoordinatorene ikke står personlig ansvarlig for det finansielle, 
siden det økonomiske er så komplisert. Det ble diskutert om det er mulig 



å ha en person på sv-fakultet som er økonomisk ansvarlig siden det er de 
som er ansvarlig for fadderuka eller om det burde være noen på 
instituttet. I dag er det instituttet som deler ut penger, men de tar ikke 
noe ansvar utover det. Kanskje det hadde vært ønskelig at de skulle hatt 
en mer aktiv rolle.  

6/17  Mentor Norge 

MentorNorge er landets største tilbyder av privatundervisning til elever i 
skolen. De ønsker et møte for å diskutere en mulig praksisordning der 
psykologistudenter (kun profesjon?) hjelper ungdom som trenger noen å 
prate med om vanskene sine. 

Vi er positive til dette, leder skal ordne et møte med mentor norge og 
fagansvarlig for den kliniske delen av profesjonsstudiet. 

7/17  Studentkafé 

SiO mener det ikke er mulig å bruke cafe Åse og sier vi bør ta kontakt 
med instituttet for å finne andre muligheter for lokaler vi kan benytte til 
studentcafe. Uformell samtale med eiendomsavdelingen antyder at vi 
kan låne området, nestleder skal sende mail og høre om det inkluderer 
bruk av fasiliteter som vask. Foreløpig virker det som at SiO er de eneste 
som har rett til å bedrive salg fra lokalene. 

8/17  Fotografering til nettsiden 

FU vil ha bilder. Vi kan bruke portrettbildene fra PU som portretter til 
nettsiden og tar et felles bilde når Ba/Ma finner ny IS representant 

9/17  Team building 

Vi ønsker teambuilding og kurs i møteledelse. Kanskje noe felles tilbud 
for ledere av ulike studentforeninger. 

10/17  Mål for semesteret 

Rydde opp i vedtektene og nettsidene. Dette er mye jobb, og kun leder 
har tilgang, men resten av FU kan hjelpe ved at vi har en felles 
arbeidsdag. 

Vi ønsker å få til flere sosiale arrangementer for studenttillitsvalgte for å 
øke engasjement og kommunikasjon mellom studentene. Skal søke om 
penger fra kulturstyret for dette. 

Vi ønsker å få større oppmøte på møter og mer respons på facebook. 
Skal ta opp facebook/mail på PUmøter og undersøke mulighetene for 
mat og/eller kaffe/te på møter. 



11/17  Eventuelt 

Karethe Hustad Hansen  og Linn Myrtveit Stensrud 

Nestleder og Leder 

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


