
 

 

Postadresse: Postboks 1094 Blindern, 0317 Oslo 
E-post: ekspedisjonen@psykologi.uio.no 
www.sv.uio.no/psi/ 

 

 
 

Til Medlemmer av programrådet 

 

 

Oslo, 26.05.2016 

 

PROTOKOLL FRA  PSYKOLOGISK INSTITUTTS PROGRAMRÅDSMØTE 

24. mai 2016 
 

Sted: Styrerommet 

Tid: Kl. 13.15-16.00  

 

Til stede: Stein Andersson, Øyvind Berg-Hansen, Sahana Sriskandaraj, Ole Andre Solbakken, Espen 

Røysamb, Knut Inge Fostervold, Agnes Andenæs, Joakim Dyrnes/Gunnar A. Malmin, Trine Waaktaar  

Referent: Gunnar A. Malmin  

 

SAKSLISTE: 

i. Innkalling godkjent.  
ii. Dagsorden godkjent.  

 
 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

V-sak 11/2016 Forespørsel fra SV OFFADM om tettere samarbeid med Arb.org.-

retningen.  
 

   Vedtak: Programrådet vedtar å legge til rette for et forpliktende 

   samarbeid på emnet PSY2405 slik at Offadm-studentene kan ha dette 

   emnet som del av sin fordypning. 
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V-sak 12/2016 Hospitanter i profesjonsprogrammet.  
 

   Vedtak: Programrådet gir utdanningsleder muligheten til å innvilge  

   hospitering på nødvendige emner for søkere som allerede har sin søknad til 

   vurdering ved PSI (p.t. 3-4 saker). En eventuell hospitering forutsetter at det 

   er ledig plass på de aktuelle emnene. 

 

 
ORIENTERINGSSAKER 

Flytting av studentarealer 

Administrasjonen er i god dialog med studentene om flyttingen. Lesesalene skal være klare til 15. 

juni. Pausearealer og foreningskontor kommer noe senere. Det jobbes nå med å få på plass tilganger 

for studentene da de må få nytt adgangskort for dette huset. 

 
Utrulling av e-journal høsten 2016 

E-journal rulles ut til høsten for de som skal ta 1. termin praktikum. Opplæring av undervisere har 

begynt og skal være ferdig før semesterstart. Studentene vil få felles opplæring. 

 
Søkertall på årsenhet, bachelor og profesjonsstudiet 

Søkertallene gjennom Samordna Opptak for høsten 2016 presentert av Joakim Dyrnes. Høye 

søkertall og høy inntakskvalitet på alle program.  

 
Forsøk med tverrfaglig praksis 

Utdanningsleder informerte om at PSI, høsten 2016, vil delta i en pilot om tverrfaglig 

praksissamarbeid sammen med odontologi, farmasi og medisin. Dette vil finne sted på Cathinka 

Guldberg sykehjem, og tanken er at studenter med ulik profesjonsbakgrunn skal samarbeide om 

utredning og oppfølging av pasientene. Fra PSI vil 1. linje praksisstudenter på 8. semester inngå i 

piloten.   

 
Intern evaluering av studieprogrammene 

Utdanningsleder informerte om status på internevalueringsarbeidet. Den eksterne komiteen er på 

plass 1. juni, og dette er også deadline for de 2 interne komiteene å levere sine arbeider. Begge 

komiteene er i rute. I komiteene har man valgt å være eksplisitt på eventuelle uenigheter, og gitt 

argumenter for og mot i saker der komiteens medlemmer har hatt divergerende syn.   

 
 
 
DRØFTINGSSAKER 
 

D-sak 10/2016 Utdanningsstrategi.  

 Læringsmiljø (klasse, funksjonshemninger m.m.) og brukerperspektiv (f.eks. 

klient/pasient-forholdet) bør inkluderes i instituttets utdanningsstrategi.  
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  Det bør også være klare, definerte rammer for arbeidet mot kontinuerlig 

 forbedring av emner. 

 

  Utdanningsstrategien spesifiserer ikke noe praksis på BA-programmet. Det 

  ble diskutert hva som skal legges i praksis siden BA er en grunnutdanning. 

 Praksis vil således innebære noe annet enn f.eks. på profesjonsprogrammet. I 

 denne sammenhengen kan praksis være mer prosjektrelatert arbeid, også i 

 relasjon til eksterne aktører.    

    

   Vedlagt protokoll:‘Kandidatundersøkelsen’ utarbeidet av Rambøl, som sier 

   noe om hvor våre kandidater ender opp etter endt studie.  

     

 

 

 

D-sak 11/2016           Evaluering av arbeidsform og møter våren 2016  

              Høstens møter skal være fra 13:15-16, med mulighet for å runde av tidligere 

   hvis mulig. Bekreftelse av høstens møtedatoer; 13/9, 18/10 og 22/11. 

 

   Generell høy tilfredshet med arbeidsformen i programrådet. Etter at PSI fikk 

   ett programråd for alle studieprogram har det blitt mer rom for profesjonalitet 

   og strategisk arbeid enn tidligere. Arbeidet har første semester vært preget av 

   arbeidet med ny strategiplan for instituttet, samt forberedelse til forestående 

   ekstern evaluering av alle studieprogram.  

 

   Ønske om å utvikle og profesjonalisere programrådets arbeid gjennom besøk 

   til andre miljøer, eller ved å invitere ressurspersoner til å holde tematiske  

   foredrag på møter. Utdanningsleder vil undersøke muligheten for å invitere en 

   person til å si noe om utdanningskvalitet til møtet 18. oktober.    

 

   Programrådet er beslutnings- og vedtaksorgan. Det understrekes viktigheten 

   av at saker som programrådet har ansvar for ikke skal være avgjort før det når 

   programrådet til behandling. Programrådet skal på selvstendig grunnlag fatte 

   avgjørelser i saker, samt være et forum for nytenkning og initiere endringer.  

 

   Studentrepresentantene skiftes ut, og nye vil bli valgt inn for ett år fra og med 

   høsten 2016.  

 

       

 

      

 

EVENTUELT 
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1. Undervisning på PSY2503 høsten 2016; Programrådet gir sin tilslutning til at Salman 

Türken, tidligere emneansvarlig på PSY2503 nå ekstern, kan stå for 50 prosent av 

undervisningen på emnet høsten 2016. Det resterende dekkes av interne. Fra og med høsten 

2017 vil interne lærekrefter stå for all undervisning på emnet.       

 

 

 

 

 

 

Trine Waaktaar 

Undervisningsleder       Gunnar A. Malmin 

         Seniorkonsulent 
 

 

 

 


