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19/18

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Alle på deltakerlister tilstede. Innkalling godkjent. Sigurd informerer om at mailingliste skal på plass.

20/18
Orienteringer
a) Programutvalgene
1. Profesjon
Valgt representant av IS og PS
IS: Aili Røtterud Løchen sitter midlertidig, til nye frivillig melder seg. Planlegger å ha dette
på plass på slutten av måneden (neste møte). Sigurd spør om det er problemer med
informasjon, eller om det er engasjement bland studenter som er årsak til at det ikke er funnet
representant. Dette er nok en blanding. Foreslås å informere der studentene er, og prøve å
skape engasjement.
PS:
Møte i dag:

Felix Koppe valgt som leder
Veslemøy Sofie Fossvik valgt som nestleder
Gjennomgang av vedtekter, har lagt seg nærmere SVSU sine vedtekter.

18/9 – møte med HF’ene:
Gode tilbakemeldinger på praksis, noe klaging på ulike fordelingsnøkler på praksisordningen.
De aller fleste skal nå få praksis i osloområdet, om ikke annet er nevn.
Studentpolitisk utvalg i [..]– ønsker tettere samarbeid med PU profesjon og SVU
Kan man åpne dørene til hagen for studenter, ønskelig at de skal åpnes.

2. Årsenheten, bachelor- og masterprogrammet
b) Programrådet
Møte 11/09: Nytt medlem, Ingrid Selvåg. Karethe sluttet. Bjørnar informerte om det nye programmet
til Ba/Ma/Åe, kun 2/3 har meldt seg opp til obligatorisk emne. Veiledning av oppgaver, ikke nok
veiledere til organisasjonspsykologi bachelor. Skal man kreve at veiledere kan Norsk?
Krav for opptak til master for bachelor høst 2018, niklas skal se videre på dette til neste
programrådsmøte.

c) Instituttstyret
•
•
•

Endring av finansieringsmodellen; 8,8 millioner ekstra til instituttet. Fordeles over flere år.
LT-saken: PSI skal veilede og følge opp studentene. Ingen ekstra belastning mtp. Praksisplass.
o PU prof: HF-ene informerte om at de vil si nei til LT-studentene?
Valgt, tilsatt instituttleder?
o Skal bli nedsatt en arbeidsgruppe. Ansvar for organisering av allmøte for studentene. Skal
utarbeide en anbefaling basert på vurdering av alternativene. Skal være klart til møte .

d) SVSU
•
•
•
•
•
•
•
•

Diskutert at det er vanskelig å få tilgang til sensur og sensorveiledning. Ønskelig med utbedring.
Korttilgang på ES endret.
Ingen oppdatering på læringssenteret.
EA ønsker å optimalisere bruk av arealer på
SHoT undersøkelsen.
Ønskelig at Canvas skal brukes mer som en sosial arena.
Ønskelig med mer informasjon om bibliotekets tjenester på de forskjellige avdelingene.…
Rydding av plasser

Øvrige:
Flytting av vanndispenser.

21/18

Vedtakssak: Skal ny leder velges høst 2018 eller vår 2019?
Sittende leder av Fagutvalget har innehatt vervet siden januar 2018. Fagutvalget
må avgjøre hvorvidt sittende leder skal inneha vervet frem til vår 2019, eller om
ny leder skal velges på inneværende møte eller i nær fremtid.

Vedtaksforslag enstemming vedtatt:
Sittende leder innehar vervet frem til første møte i Fagutvalget vår 2019.
Nestleder valgt inn 1. oktober 2018 tar deretter over ledervervet.
22/18

23/18
24/18
25/18
26/18

Valg av leder
Sigurd Lerkerød Alnes velges som leder av
Fagutvalget.
Valg av nestleder
Utsatt til neste møte

Valg av økonomiansvarlig
Åste Strand Jørgensen velges som økonomiansvarlig.
Valg av foreningskontakt
Utsatt til neste møte
Behandling av søknader om driftsstøtte
Søknader presenteres av økonomiansvarlig Åste.
Samtlige søknader behandlet

27/18

Eventuelt

Møtet hevet 19:30.

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

