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Innkalling og dagsorden godkjent
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Orienteringer
a) PU
a. Profesjon:
i. Vi har arrangert quiz på escape, det ble meir vellykket enn
forventet, og skal videreføres. Det er usikkert om insomnia
skal ta over eller om det skal opprettes en undergruppe i pu.
Det er opprettet en komité for å finne ut av dette.
ii. Det har kommet opp at det er mange klager på at ting ikke
virker (lyspærer, kontakter o.l.), det undersøkes hvordan man
best kan ta opp dette med instituttet.
b. Ba/Ma/Års:
i. Har hatt ekstraordinært allmøte med endring av vedtekter.

ii. Har opprettet verv som promoteringsansvarlig og
representant for førsteårsstudentene, men disse er foreløpig
ikke fylt.
iii. Positive til at pu/fu disponerer litt penger.
iv. Det skal være avslutningsseremoni for bachelorstudentene.
Amalie har vært i møte med Nicklas om dette.
b) PR:
a. Har hatt heldagsseminar om programrevisjonen. Det ble diskutert om
inndelingen i nivå 1+2 var en god løsning for bachelor. Det var enighet
om at bachelor ikke skal ha fordypninger. Det ser ut som at masterne
i arb-org og nevro blir stående, men det er usikkert hva som skjer
med HUS.
b. Det har blitt opprettet en undergruppe for å se på innhold i
profesjonsforberedende kursrekke.
c) IS:
a. Instituttet jobber med flere samarbeidsavtaler for forskning, ekstern
undervisning og praksis, for eks med Modum Bad og Lovisenberg.
b. Snakker mye om det som skjer i PR om dagen i forhold til revisjonen.
c. Det kommer nytt Senter for Fremragende Forskning i samarbeid med
musikkvitenskap.
d. Det foregår revisjon av phd-programmet på fakultetsnivå.
d) SVSU:
a. Har hatt Samfunnsvitenskapelig Festaften, det var bra! PSI hadde
flere representanter i år.
b. Lederen av Karrieresenteret var på festaften, og lurte på hvorfor
studentene ikke bruker ressursene der i større grad. Det er ønske
derfra om at vi promoterer tilbudene deres til studentene i større
grad. De tilbyr kurs og veiledning både ift søknads- og cv-skriving,
øving på og teknikk til intervju, formulering av egen kompetanse m.m.
c. Lederen tok også opp at man bør jobbe mot mer integrering av
praksis i undervisning. Bør dette jobbes mot for bachelor og master?
Det er noe av dette i master, men det varierer veldig fra retning til
retning.
d. Rektorvalg og studentparlamentsvalg: husk å stemme! Det jobbes for
20% valgoppslutning. Vi spammer på facebook, via pu og får det opp
på infoskjermene.
e) Andre
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Vurdere søknader om støtte
Innvilger søknad om støtte fra PUG.

Innvilger søknad om støtte fra FOP.
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Endringer rundt økonomi
Det er etterlyst klarere retningslinjer rundt hva vi gir støtte til/ikke. Karethe har
vært i møte med administrasjonen rundt regelverket, og vi bør fastsette noen
rutiner på dette. Det skal også vurderes om vi skal fortsette å benytte de to
søknadsformene på samme måte som i dag.
Vi har relativt frie tøyler til å fastsette retningslinjer.
Vi skriver et dokument med klare retningslinjer for hva vi fordeler penger til.
-

Symbolsk gave: maks 300
Mat per pers: maks 100
Leie av lokale: kun dersom det ikke finnes gratis alternativ (e.g. PSI,
Chateau Neuf)
Alkohol: støttes ikke
Lønn til vektere/bartendere/teknikere/dirigent o.l.: vurderes ved
hvert tilfelle
Trenger kommentar ved hver post som spesifiserer hva det går til helt
konkret

Drifts/arrangementsstøtte: er det et kunstig skille? Det er viktig å vite hva
pengene brukes til konkret for hvert arrangement.
Karethe skriver et forslag og legger frem dette i facebookgruppen så snart det er
ferdig. Når FU blir ferdige med forslag, tas dette til administrasjonen for
godkjenning.
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Mentor Norge oppdatering
Vi ønsker ikke å promotere dette selv, men viser videre til karrieredagen.
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Forskningsdag
Det ble arrangert høsten 2016. Vi har PsychScience, men der er det også
eksterne aktører, og forskningsdagen hadde kun presentasjoner fra folk som
jobber ved Instituttet. Forskningsgruppene ble invitert til å presentere noe
knytte til det de drev med på ca 20 min, med relativt frie tøyler, men som skulle
være tilgjengelig for alle studentene. Det var positiv feedback på arrangementet,
men det var noe problematisk å arrangere uten å være en forening, og det
hadde vært lettere å gjøre dette i samarbeid med InsitutttStyret. Det kan bygge
broer mellom studenter og ansatte.

Aili tar opp med styret om noen i administrasjonen/ledelsen kan ta ansvar for
dette.
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Studentgjennomlesning av eksamen?
På medisinsk fakultet skaffer fagutvalget hvert år studenter som leser gjennom
eksamenene før de gis, for å sjekke at de stemmer med læringsmål o.l. Er dette
noe vi ønsker?
Dette vil være mye jobb, men det kan være ønskelig med fokus på at foreleserne
må stå til ansvar for eksamenene. Er klageordningen i dag nok?
Vi tar det videre til Komiteen for Nyskapende Undervisning og ber dem ta opp
mulighetene for dette, og andre mulige alternativer.
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Eventuelt
Fagkritisk dag: PUG kunne ikke ta våren 2017, men var interessert i å ta det på
høsten.

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

