
REFERAT FRA PSYKOLOGISK INSTITUTTS PROGRAMRÅDSMØTE  

02. februar 2016  
Sted: Styrerommet  
Tid: Kl. 13.15-15.00 
 
SAKSLISTE:  
i. Godkjenning av innkallingen. 
Vedtak: Innkalling godkjent 
 
ii. Godkjenning av dagsorden. 
Vedtak: Dagsorden godkjent 
 
VEDTAKSSAKER:  
V-sak 01/2016 Søknad om navneendring, PSY4310.  
Vedtak: Programrådet godkjenner at emnet PSY4310 etter ønske fra emneansvarlig skifter navn fra 
«Methods in Research Practice» til «Promoting Change through Social Psychology».  
 
V-sak 02/2016 Forespørsel fra SV OFFADM om tettere samarbeid med Arbeids- og 

organisasjonspsykologiretningen.  
Vedtak: Programrådet ber om at saken utredes mer og fremmes for programrådet ved neste 

programrådsmøte. Programrådet er positive til et samarbeid med offadm, men vil forsikre seg om at 

dette ikke går ut over undervisningskvaliteten på emnet. Undervisningskapasiteten i avdelingen må 

også kartlegges. 

V-sak 03/2016 Vara for Utdanningsleder.  

Vedtak: I møter hvor utdanningsleder ikke kan stille, vil utdanningsleder utpeke en fra 

programrådet som kan stille i hennes sted. Hvem stedfortrederen vil være avhenger av saker og 

forum.  

 

V-sak 04/2016 Møteplan for 2016  

Vedtak: 

 8. mars kl. 9.15 – 13.00  

 5. april kl. 13.15-16.00  

 24. mai kl. 13.15-16.00  
 

ORIENTERINGSSAKER  

 Oppfølging av årsplan 2016 

 Kjønnsfordeling på profesjonsprogrammet 
o Søknad om kvotering eller tilleggspoeng har gått fra fakultetsstyret til 

universitetsstyret 
o 10. mars arrangeres guttedag på PSI 

 Praksisplassbehov ved profesjonsprogrammet 

 Periodisk evaluering av instituttets studieprogram 

 Det jobbes med strategi for instituttet. Programrådet blir involvert i dette. 
 
SAKER FRA UTDANNINGSLEDER  

 Årsplan med oppfølging «Global Minds» – Notat om Joint degree-søknad.  
 



DRØFTINGSSAKER  

D-sak 01/2016 Evaluering av Hus-masteren: Innledning og presentasjon  

Programrådet ønsker å gjennomføre opptak til HUS-masteren i 2016 som i 2015, men følge opp 

anbefalinger slik at blant annet informasjon til studentene blir bedre. Alle emner skal tilbys til 

høsten som de ble høsten 2015. 

  

D-sak 02/2016 Nedsettelse av arbeidsgruppe, nyskapende undervisning: Oppfølging av 

årsplanen ved PSI. Innledning ved Trine Waaktaar.  

Utdanningsleder legger frem forslag til mandat, tidsplan og deltakere til neste programrådsmøte. 

Medlemmene i programrådet oppfordres til så snart som mulig å melde inn aktuelle deltakere i 

arbeidsgruppen. 

 Innspill det bør tas høyde for i mandatet er: 

 det skal ikke kun handle om digitale verktøy 

 det må kartlegges hva som gjøres på andre studieprogrammer 

 hvordan undervisere kan dele erfaringer og utvikle seg som undervisere 

 å lage incentiver for å videreutvikle undervisningen på et emne. 

 

D-sak 03/2016 Ny Hovedoppgave-koordinator. Innledning ved Knut Inge Fostervold  
Emneansvarlig for hovedoppgaveemne bør være hovedoppgavekoordinator. Rollen bør slås 

sammen og formaliseres. Knut Inge Fostervold kommer tilbake med navn på person til denne 

rollen samt et forslag om hvordan hovedoppgaveemnet kan bli bedre. 

 

D-sak 04/2016 BA Revisjonsforslag – trinnvis oppfølging.  
I påvente av diskusjon om en større omlegging foreslås det å innføre endring C1 i revisjonsnotatet 

med mål om å sende søknad til fakultetet innen fristen 20. august 2016.  


