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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 16. november 2016 

REFERAT FRA PSYKOLOGISK INSTITUTTS PROGRAMRÅDSMØTE 

18. oktober 2016 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 13.15-16.00 
 
Tilstede: Trine Waaktaar (leder), Agnes Andenæs, Espen Røysamb, Karethe Hustad Hansen 
(studentrepresentant), Stein Andersson, Knut Inge Fostervold, Ole Andre Solbakken, Ingeborg 
Helle Vedde (studentrepresentant), Joakim Dyrnes (referent) 
 
SAKSLISTE: 
i. Innkalling godkjent 
ii. Dagsorden godkjent 

 

Orienteringssaker  

O-sak Fra utdanningsleder 

Utdanningsleder orienterte om: 

 Seminar for Forum for studiespørsmål 

 Juridiske avklaringer om klinikk 

o Instituttet jobber nå med å få en avklaring av hvem som er 

ansvarlig for hva i forbindelse med praktikum og 

undervisningen i klinikk. 

o Dette ble avklart på slutten av 1990-tallet og trenger en 

oppdatering. 

 Studentarealer 

o Instituttet kartlegger bruk av og behov for lesesalsplasser og 

kollokvierom. Målet er å utnytte den plassen vi har på en best 

mulig måte. 

O-sak Joint degree 

PSI har fått tilslag på en søknad om en joint degree master sammen med 

fire andre internasjonale universiteter. Vårt bidrag vil i hovedsak være 

emner vi allerede har og vil derfor ikke innebære opprettelsen av nye 

emner. Det jobbes nå med å få på plass de siste bitene i hvordan 

programmet skal se ut. Studenter på dette programmet vil tidligst komme 

til Oslo våren 2018. 

O-sak Skikkethetsarbeid ved PSI 
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PSI har ansvar for en fortløpende skikkethetsvurdering av studentene. Vi 

begynner å få til gode rutiner for hvordan vi tar tak i uønsket 

studentatferd. Det jobbes i dag med å lage noen sentrale retningslinjer for 

skikkethetsarbeid. Ole Andre Solbakken leder dette arbeidet ved 

instituttet.  

O-sak Råd ved revidering av studieprogram 

Tone Dyrdal Solbrekke fra Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP), 

snakket om hva det kan være viktig å tenke på når man skal revidere et 

studieprogram.  

 Dra nytte av det som fungerer. 

 Involver aktivt alle som har noe med studieprogrammet å gjøre. 

 Sett av god tid til revideringsarbeidet. 

 Tenk på fagdidaktikken. 

 Revideringen må ta utgangspunkt i hvorfor vi i det hele tatt har 

denne utdanningen. 

 Bruk NOKUT sitt forslag til ny studietilsynsforskrift som 

inspirasjon. 

 Ved valg av vurderingsformer, still spørsmålet om studentene 

lærer det vi vil de skal lære gjennom valgte vurderingsformer. 

 Bruk et bredt spekter av læringsformer. Ved lektorutdanningen 

har studentene eksamen hvor de må ta stilling til både tekst og 

video. 

 Før vi begynner arbeidet med revideringen av programmene må vi 

bli enige om hva vi mener med revidering. Er det kun snakk om 

mindre justeringer, eller vil vi gjøre om på det meste. 

  

Diskusjonssaker  

D-sak 14/2016 Studiebarometeret 

Nokut har sendt ut en spørreundersøkelse til alle studenter på 2. og 5. året 

på alle studier med spørsmål om blant annet trivsel og tidsbruk på 

studiene. Utdanningsleder og studieleder har møtt opp på forelesninger 

for å motivere studentene til å svare på undersøkelsen. Studentene har 

også fått e-post og sms om undersøkelsen. Studiebarometeret vil kunne 

være et viktig bakgrunnsdokument ved revideringen av 

studieprogrammene. 

Les mer om studiebarometeret på: 

http://www.nokut.no/studiebarometeret/  

D-sak 15/2016 Ekstern evalueringskomite 

Programrådsmedlemmene delte erfaringer fra intervjuet med den 

eksterne evalueringskomiteen som vurderer bachelor- og 

http://www.nokut.no/studiebarometeret/
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masterprogrammet. 

D-sak 16/2016 Organisering av studierevideringen 

På bakgrunn av innlegget fra representanten fra FUP, diskuterte 

programrådet hvordan vi best kan organisere revideringsarbeidet. 

Organiseringen blir vedtatt på neste møte, 22.11.2016. 

  

Eventuelt Nordisk master i rettspsykologi 

Espen Røysamb orienterte om en forespørsel hvor vi blir spurt om å bli 

med på en søkenad om midler til en nordisk master i rettspsykologi i 

samarbeid med andre nordiske universiteter. Utdanningsleder 

undersøker mulighetene for dette. 

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      avdelingsleder 


