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Til Medlemmer av programrådet 

 

 

Oslo, 26.01.2016 

 

INNKALLING TIL PSYKOLOGISK INSTITUTTS PROGRAMRÅDSMØTE 

 

08. mars 2016 

Sted: Styrerommet 

Tid: Kl. 9.15-13.00  

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

Melinder, Knut Inge Fostervold, Agnes Andenæs, Trine Waaktaar  

Referent: Jørund Støre Bergrem  

SAKSLISTE: 

i. Innkallingen godkjent.  
ii. Referatet fra forrige gang godkjent. 

 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

V-sak 05/2016 Oppnevning av hovedoppgavekoordinator 
Oppfølging av d-sak fra møte 1/2016. 

Vedtak: Programrådet oppnevner Pål Ulleberg som 
hovedoppgavekoordinator. Rollen omfatter også 
hovedoppgaveforberedende kurs.  
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V-sak 06/2016 Nedsettelse av arbeidsgruppe, nyskapende undervisning, oppfølging av 

årsplan 
Vedtak: Programrådet oppnevner «arbeidsgruppen for nyskapende undervisning 

ved Psykologisk institutt». Gruppen ferdigstiller sitt arbeid i løpet av 2016.  

Medlemmer: Krister Fjermestad, Francisco Pons, Merete Øie, Helene Nissen-Lie, 

Nikolai Czajkowski, Sahana Sriskandaraj, Øyvind Berg Hansen og Jostein Eikrem. 

Gruppen ledes av Trine Waaktaar.  

Vedlegg: Mandat for arbeidsgruppen 

V-sak 07/2016 Endring av metodedelen på Bachelor i tråd med foreliggende 

revisjonsforslag.  

Vedtaksforslag: Programrådet vedtar en reduksjon i den obligatoriske 

metodedelen av bachelorprogrammet til 30 studiepoeng gjennom innføring 

av nytt kurs i kvantitativ metode som erstatter PSY2011 og PSY2012. De 10 

studiepoengene som frigjøres med dette må erstattes av et fritt psykologi-

emne inntil videre. Det presiseres at de øvrige forslagene til revisjon av 

Bachelorprogrammet som ligger i rapporten rådet har bestilt vil bli drøftet 

og behandlet i senere runder.  

 

Vedlegg: Notat, omlegging av metodedelen på BA   

 

 

V-sak 08/2016 Hospitanter i profesjonsprogrammet, formell avvikling av 

unntaksbestemmelse.  

 Vedtak: Programrådet vedtar at dagens ordning med i sjeldne tilfeller å åpne 

for hospitantstatus som kvalifiseringstiltak for utenlandske psykologer 

avvikles midlertidig, i påvente av en gjennomgang av roller, ansvar og 

praksis på godkjenningsfeltet nasjonalt.  

 

Vedlegg: Notat fra utdanningsleder 

 

 

V-sak 09/2016               Møteplan for 2016 
8. mars     kl. 9 - 13 

5. april    kl. 1315-16 

24. mai   kl. 1315-16 

13. september   kl. 1315-16 

18. oktober        kl. 1315-16 

22. november    kl. 1315-16 
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ORIENTERINGSSAKER 

Oppfølging, saker fra forrige møte 

- Sekretariatet har undersøkt hva slags muligheter man har ved lav påmelding til kurs. Forskriften 

åpner for at man kan avlyse, så lenge dette ikke er til hinder for studentenes progresjon. Innenfor 

dette er det også mulig å legge opp en noe mindre undervisnings-intensiv variant. Da er det avklart 

hvilket handlingsrom rådet har innenfor dette.  

 

Saker fra Utdanningsleder 

- «Global Minds»: PSI er deltaker i en europeisk fellesgrad som har søkt om ERASMUS-støtte. I 

påvente av at en søknad om friske studieplasser kan behandles på et høyere nivå har instituttet 

besluttet å garantere for at de 4 plassene vil bli en del av den eksisterende rammen. 

 

- Det vises til styrevedtak av 9. februar 2016. Styret har delegert ansvaret for ressursbruken i 

utdanning til Utdanningsleder. Ressursbruken skal begrenses til dagens nivå, men omprioriteringer 

kan foregå innen rammen av dette. I tillegg har insituttet øremerket 100 000.- som utdanningsleder 

kan tildele etter søknad for nye og gode initiativ i undervisningen.  

 

- Det skal gjennomføres periodisk programevaluering av studieprogrammene ved PSI. 

Profesjonsprogrammet skal evalueres for seg, de øvrige programmene for seg. Det skal dermed 

nedsettes 2 komiteer. Representanter til disse komiteene foreslås innen neste programrådsmøte, 

oppnevningsfristen er 15. april. Komiteene skal ferdigstille sitt arbeid innen 15 november.  

 

Innen 1. juni skal vi levere en egenevaluering basert på en intern gjennomgang. For 

profesjonsprogrammet er det hensiktsmessig å ha en intern komite som kan lage et 

evalueringsunderlag. Denne komiteen må settes sammen snarest mulig. Programrådsmedlemmene 

bes om å foreslå kandidater til å sitte i en slik komité snarest mulig.  

 

- PSIs anmodning om kvotering er behandlet av SV-fakultetet og sendt til sentralt for ferdigstilling.  

- Ledergruppa skal diskutere vararepresentasjon i programrådet.  

- Jørund B. fratrer sin stilling i april, Joakim Dyrnes blir midlertidig sekretær for rådet.  

- Rektor besøker PSI, Utdanningsleder ber i dette møtet om støtte til å få på plass mer solide 

praksisavtaler.  

- Utdanningsleder får jevnlig rapporter og høringsutkast til gjennomsyn. Disse skal som hovedregel 

videresendes programrådet.  

 
 
DRØFTINGSSAKER 

Sak 1: Strategiarbeid – Programrådets rolle i PSIs strategiarbeid. Hva er det viktig å 

prioritere i utdanningsvirksomheten i kommende år?  
 

                                        Innledning v/Joakim Dyrnes og Trine Waaktaar.  
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                                        Diskusjonen og innspillene sammenfattes og settes opp i et eget dokument. 

 

Sak 2: Programrådets arbeidsform. Saksgang, tjenestevei, tidshorisont, ansvar. Hvordan 

styre utdanningsvirksomheten ved Psi på en best mulig måte?  

                                     
Innledning v/ Trine Waaktaar og Jørund S. Bergrem. Diskusjon og innspill.  

                                       Programrådsmøtene skal utvides til 3 timer, det blir satt av 1 time til å diskutere 

strategi og prinsipielle spørsmål.  

                                       Se eventuelt, pkt 2.  

 

 

 

EVENTUELT 
1. Timeregnskap: Instituttleder har ansvar for å godkjenne timeuttelling der hvor det ikke er 

angitt i satsene, og det som ikke direkte berører utdanningsfeltet.  

2. Programrådet vil innføre en fast rutine for å gjennomgå timeregnskapsspørsmål av 

prinsipiell karakter én gang pr semester. Første gang blir V-sak på neste møte, den 5. april.  

3. Spørsmål: Hva gjør vi når studenter som har valgt bort undervisning senere kommer og har 

spørsmål og veiledningsbehov som kunne vært unngått hvis de hadde fulgt undervisningen 

de hadde muligheten til å velge? Sekretariatet sjekker omfanget av problemet og evt relevant 

regelverk til neste møte.   

 

 

 

Trine Waaktaar 

Undervisningsleder       Jørund Støre Bergrem 

         Avdelingsleder 
 

 


