Protokoll – Fagutvalget
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Til:

Fagutvalget
22.05.2018, kl. 16:15 - 18:00
Seminarrom 5
Navn

Tittel

Rolle

Sigurd Lerkerød Alnes
Felix Koppe
Richard Markussen Rekdal
Christian Schønfeldt

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Leder PU Ba/Ma/Års
Leder PU profesjon
IS Ba/Ma/Års
SVSU

Dagsorden
Saksnr./år

Tittel

15/18

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent under tvil. Ved en inkurie kom ikke innkalling frem på mail,
som medførte at kun deler av Fagutvalgets medlemmer var kjent med innkallingen. Leder av
fagutvalget, Sigurd Lerkerød Alnes, beklager.
Audun gir over telefon Felix fullmakt til å stemme på hans vegne.
Dermed 5/7 til stede. Møtet er vedtaksdyktig.
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Orienteringer

a) Programutvalgene
1. Profesjon ved Felix
Det blir opplyst at saker diskutert på tidligere møter i Fagutvalget har blitt kommunisert videre
til Programutvalget, og det opplyses at både hoved- og forpraksis vil som utgangspunkt foregå i
stor-Oslo. Det vil bli inngått avtaler med foretakene, og ikke direkte med individuelle veiledere.
Ellers opplyses det om at det har blitt diskutert å arrangere en fagdag.

I forbindelse med den pågående klinikk-saken ved NTNU orienterer Felix om at han, i samråd
med Programutvalget for profesjons for øvrig, er i gang med å skrive et innlegg i
Universitetsavisa. Det finnes også en ambisjon om å komme med en felles uttalelse fra alle
psykologutdanninger.
Eksamen i Psykopatologi var etter studentenes oppfatning dårlig laget. Dette problemet
opplyses det om at har blitt fikset.
Vedrørende bruk av Facebook opplyses det om at Programutvalget for profesjon har utarbeidet
egne retningslinjer.
2. Årsenheten, bachelor- og masterprogrammet ved Sigurd
Det vil på torsdag 24. mai bli avholdt møte i Programutvalget for årsenheten, bachelor- og
masterprogrammet, hvor omfattende endringer av vedtektene vil bli presentert av leder og
nestleder. Forslagene til endringer innebærer omstrukturering av hvorledes
bachelorstudentene vil være representert i Programutvalget, som en følge av omstrukturering
av bachelorprogrammet. Ellers vil det bli foreslått å inkludere en representant fra eksterne
institusjoner, slik som utvekslingsstudenter, i Programutvalget. Det vil også bli foreslått at
Programråds- og Instituttstyre-representanter ikke lenger kan fratas sitt verv som en følge av å
ikke stemme i tråd med vedtak fattet i Programutvalget.
Samtlige vedtektsendringer beskrevet ble vedtatt i tidsrommet mellom dette møtet i
Fagutvalget og publisering av dette dokumentet.
Sigurd, leder for både Fagutvalget og Programutvalget for årsenheten, bachelor- og
masterprogrammet, deltok på et møte i regi av SVSU for orientering om endringer sentralt på
UiO i regelverket knyttet til sensorveiledninger. Sigurd representerte begge ovennevnte utvalg i
denne sammenheng. Sensorveiledninger skal fra og med høst 2018 finnes i alle fag senest når
eksamen finner sted, og være tilgjengelig for samtlige studenter. Leder av Fagutvalget
oppfordrer Fagutvalget om å se til at nytt regelverk overholdes av Psykologisk Institutt.
I faget bacheloroppgave i Arbeids- og organisasjonspsykologi (PSY3094) fikk ikke studentene
tilgang til veileder før månedsskiftet april/mai. Programutvalget for årsenheten, bachelor- og
masterprogrammet, ved leder og representant for 1. året på masterprogrammet i arbeids- og
organisasjonspsykologi, ble opplyst om og begynt å jobbe med saken i slutten av april måned.
Etter kommunikasjon med relevante parter i administrasjonen, samt emneansvarlig, fikk
studentene veileder og ble tilbudt utsettelse av innleveringsfristen.
Neste semester vil det som et prøveforsøk bli annonsert tilgang til det digitale
lærebokplattformen Lix via pensum-sidene i relevante fag for nye bachelorstudenter.

b) Programrådet
Ingen av Programrådsrepresentantene var tilstede.
c) Instituttstyret ved Richard
Det har vært diverse ansettelsesprosesser og utlysninger, blant annet til førsteamanuensis- og
postdoc- posisjoner. I tillegg har det blitt utlyst en stilling som klinikkleder.
Vedrørende økonomi har Instituttstyret sendt ut en høringsuttalelse til et skriv fra
Fakultetsstyret i forbindelse med fordelingsnøkkel ved Samfunnsvitenskapelig Fakultet. Andre
fakultet bruker opptakstall og liknende for å fordele midler, imens Samfunnsvitenskapelig
Fakultet har bruk et plantall-system. Psykologisk Institutt er av den oppfatning at det får en
mindre del av midlene enn hva dets størrelse burde tilsi.
En revisjon av budsjettet ved Psykologisk Institutt medfører noen reduksjoner i forbruk. Eller
går instituttet to millioner mindre i underskudd enn hva som var forventet. Dette beskrives av
representant i Instituttstyret som en akseptabel situasjon.
Det vil bli opprettet en ny avdeling for klinikk, prakis og klinisk ferdighetstesting.
Ellers ble det orientert om en potensiell endring i budsjettet Fagutvalget vil ha for distribusjon
av midler til studentaktivitet. Nærmere beskrevet i punkt 18.
d) SVSU
Livsvitenskapsbygget kommer til å bli etablert.
Ventilasjonsanlegget på Eilert Sundts hus har blitt bestemt å skulle brukes “dynamisk”. Dvs. at
det vil være på når studentene er til stede, hvilket inkluderer i helgene.
e) Andre
Det er usikkerhet omkring hvorvidt klinikkene vil stå ferdig 1. juli. Sigurd sender mail til Birgitte.
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Søknad om arrangementsstøtte fra HiveMind

Søker 2400kr til arrangement på høst 2018. Bistand til mat og griller. Søknad innvilges til høst
2018. 3 stemmer for, 0 mot. Richard og Sigurd erklærte seg selv inhabile.
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Eventuelt

Antallet foreninger ved Psykologisk Institutt har økt de siste årene, noe som betyr at pengene
Fagutvalget kan distribuere blir spredd tynnere utover. Studentmiljø er en satsning, ikke en
utgift. Administrasjonen har fått fullmakt fra Instituttstyret til å bevilge opp til 60 000 ekstra til
studentmiljø. Krav er søknad om hvorfor studentene behøver mer midler. Foreningene sier at
de kunne gjort mer med mer midler, for eksempel formidling av psykologi til studenter og
samfunn. Søknad bør vinkles mot bedring av studentmiljø. Fokus på at vi ikke må redusere
tilbudet for at nye foreninger skal få plass.
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