Protokoll – Fagutvalget
Utvalg:

Fagutvalget

Møtedato:

26.01.2018, kl. 16:00 - 18:00

Møtested:

Seminarrom 5

Møtt:

Navn

Tittel

Rolle

Karethe Hustad Hansen
Audun Holm Torgersen
Felix Koppe
Sigurd Lerkerød Alnes
Christian Schønfeldt
Åste Strand Jørgensen

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

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

Dagsorden
Saksnr./år

Tittel

1/18

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling godkjent. Sak 4 endret til arealsituasjonen på SINTEF i lys av at styret skal diskutere
lokalisering av klinikk der. Eventueltsak lagt til: kultur/samfunnspsykologi står uten veiledere til
master. Dagsorden så godkjent.
2/18

Orienteringer
a) PU
Ba/Ma/Åe: Ingen store saker på forrige møte bortsett fra sak 4/18. Skal avholde
allmøte den 09.02 for å fylle de to ledige plassene (utvikling og arb/org bachelor).
Jobber kontinuerlig med å omstille seg til at det blir en samlet bachelor fra H18. Sigurd
skal informere psykologistudentene på Lillehammer om master-tilbudet her.
Profesjon: Jobber med å skaffe vara for IS og PR. Har diskutert mulighetene for
kjønnsnøytrale toaletter. Har snakket om å “rydde opp” i PU profesjon, det skal
nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. For eksempel skal vedtektene

forenkles, og det skal lages systemer for mer og enklere kontakt mellom studentmassen
og PU.
b) PR
De nye programmene er vedtatt, både programbeskrivelser, oppbygging og
emnebeskrivelser.
c) IS
På tirsdag skal det vedtas om det blir intern eller ekstern klinikk. Det ser ut til at det blir
intern, da arbeidsgruppen anbefaler dette. Mer kontroversielt er det at det har kommet
et vedtak om konkret lokalisering av klinikken i Forskningsveien 3b. En del av dette
vedtaket er at ritmo får arealene i andre etasje vestfløy til kontorer når klinikken flytter
ut av dette.
d) SVSU
Det skal velges en ny leder på møtet neste uke. Universitetet ønsker å halvere
godtgjøring for sensur av eksamen, doktorgrad og forberedelse til seminar. Institutt for
Statsvitenskap legger ned emner grunnet manglende midler.
e) Andre
3/18

Søknadsbehandling

Søknader ble behandlet.
4/18

Arealsituasjonen på SINTEF

Sigurd har vært i møte med Birgitte (kontorsjef) og Bjørnar (studieleder). De mener det ikke er
behov for lesesalplassene som vil bli borte dersom klinikken flyttes til SINTEF.
Høringsretten er ikke ivaretatt når ingen studenter har blitt informert om utredning av dette
som en mulighet.
5/18

Høringsutkastet til utredning om fremtidig klinikkdrift

6/18

Plan for året

Sigurd blir leder og Karethe nestleder.
Fordelingsmøte så fort som mulig etter søknadsfristene.
Sørge for at studentene blir bedre representert og informert:
-

Få gjennom et vedtak i instituttstyret om at studentene skal informeres hver
gang en arbeidsgruppe nedsettes, enten via representanter i instituttstyret eller
programrådet eller via hele fagutvalget.

-

FU blir flinkere til å kommunisere med studenter og foreninger via kanaler som
fb, plakatvegg og PU.

Innføre den nye økonomiordningen på en god måte.
7/18

Eventuelt:

Studenter på master i kultur- og samfunnspsykologi har blitt informert om at det ikke er
veiledere tilgjengelig på instituttet. PU Ba/Ma/Åe følger opp saken og holder Fagutvalget
oppdatert.
Karethe Hustad Hansen
Nestleder
Psykologisk Fagutvalg http://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/fagutvalg/

