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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 29. november 2016 

REFERAT FRA PSYKOLOGISK INSTITUTTS PROGRAMRÅDSMØTE 

22. november 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 Hva må vi huske på når vi skal endre på et studieprogram? 

Fakultetet orienterer om frister og rutiner samt deler erfaringer. 

- Fakultetet har laget et årshjul for revidering av 
studieprogrammer 

- Det ulike frister for ulike endringer. Store endringer har 
tidlige frister. Nettside for frister: http://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/sv/endringer-
studietilbudet/index.html  

O-sak Orientering fra Utdanningsleder 

- Det jobbes fortløpende med å få på plass praksisavtaler. 
Helse SørØst har nå tatt over ansvaret med å skaffe 
praksisplasser. Vi har nok plasser på hovedpraksis, men på 
forpraksis mangler det foreløpig en del. Det er spesielt for 
forpraksis barn og unge det mangler plasser. 

- Helse SørØst har tatt initiativ til en arbeidsgruppe som skal 
se på hvordan vi kan samarbeide om praksisplasser. 

- Studiebarometeret: 41% svar på BA, 63% svar MA, 53% svar 
på profesjon. Vi ligger over fakultetet som har 50% svar. 

- Psykologistudenter fra utlandet: De fire universitetene som 
har profesjonsutdanning, er i dialog med helsedirektoratet 
om hvordan vi skal håndtere studenter med utenlandsk 
utdanning som søker om autorisasjon.  

- Ekstern evaluering av studieprogrammene: Komiteen for 
BAMA er i rute og vi kan vente rapporten før jul. Komiteen 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/sv/endringer-studietilbudet/index.html
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/sv/endringer-studietilbudet/index.html
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/sv/endringer-studietilbudet/index.html
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som evaluerer profesjonsprogrammet er forsinket. 
- Prosjekt om sampraksis: Psykologi er med på et prosjekt 

hvor farmasi, medisin, odontologi og avansert geriatrisk 
sykepleie, samarbeider i praksis. Dette har vært en suksess så 
langt, og vil videreføres. Vi inviterer senere noen til å snakke 
om dette. 

O-sak Instituttets økonomiske situasjon 

Utdanningsleder orienterte: 

- PSI har fått et kutt i basistildelingen for 2017. Det anslås at 
det reelle kuttet er på ca 5 milioner kroner (kutt, pluss 
lønnsøkning som ikke kompenseres).  

- Kuttet kom med kort varsel (vi fikk beskjed i oktober) og på 
et uheldig tidspunkt for PSI, siden vi er midt inne i en 
periode hvor vi hadde planlagt høy aktivitet.  

- Det ligger an til at instituttet kommer til å gå med 
underskudd neste år og året etter (2017 og 
2018).Underskuddet kan derimot ikke bli så høyt som det 
ligger an til i foreløpig budsjett, og det er derfor nødvendig å 
kutte i noen budsjettposter. Instituttets ledere jobber for 
tiden med å forberede dette. 

- Endelig budsjett skal vedtas på styremøtet 6. desember. 
  

Vedtakssaker  

V-sak 13/2016 Prosess for endring av metodedelen på 

bachelorprogrammet 

Orientering om saken i møtet. 

Se også tidligere v-sak 07/2016 og vedlagt notat 

- Fullfører vedtak 07/2016 hvor PSY2011 ikke går høsten 2017, 
men erstattes av et valgfritt psykologiemne. Nytt 
metodeemne går første gang våren 2018. 

V-sak 14/2016 Organisering av revideringsarbeid 

Vedtak: Revideringen av studieprogrammene ved psykologisk 

institutt ledes av utdanningsleder. Bjørnar Hjulstad er den 

administrative støtten i arbeidet og vil jobbe 100% med revideringen 

våren 2017. Framdriften av revisjonsprosessen må imidlertid 

justeres dersom det blir større forsinkelser I de eksterne rapportene. 

Programrådet vil ha revideringsarbeidet til diskusjon på alle møter 

våren 2017. 

V-sak 15/2016 Forlengelse av arbeid med nyskapende undervisnings- og 

vurderingsformer 

Vedtak: Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid frem til 

personalkonferansen i juni hvor arbeidet legges frem for staben. 

Arbeidsgruppen skal utvikle en ressursside på nett om ulike 

http://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/protokoller/protokoll080316.pdf
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undervisningsformer. 

Diskusjonssaker  

D-sak 17/2016 Handlingsplan 2017 

Hvilke tiltak fra instituttets strategi ønsker programrådet å 

prioritere i 2017? 

- Frafall: obbe systematisk med å kartlegge årsaker til frafall 
på alle program 

- Instituttet bør bidra inn for å styrke fadderordningen og 
styrke semesterstart. 

- Se på hvordan vi best kan organisere og koordinere 
undervisningen i den nye organisasjonen. 

- Programrevideringen 
- Praksisavtaler med gode retningslinjer for hvordan praksis 

skal se ut 
- Revidere studieprogrammene våre 

  

Eventuelt  

V-sak 16/2016 Nytt emne masterretningen kognitiv nevro 

Vedtak: Utdanningsleder får myndighet til å sende inn søknad om 

endring av retningen, til fakultetet. Endringen skal innebære at det 

nye emnet er et valg og ikke obligatorisk. Det nye og det gamle 

emnet kan derfor alternere. 

V-sak 17/2016 Møtetidspunkt vår 2016 

Vedtatt: 17.1, 7.3 (heldagsseminar), 16.5, 6.6 

O-sak Orientering fra Forum for studiespørsmål 

- Referat fra møtet: http://www.uio.no/for-
ansatte/enhetssider/sv/rad-og-nettverk/forum-for-
studiesporsmal/moter-og-referater/2016/forum-for-
studiesporsmal-17.-november-2016.html  

- Tilsynssensor: Fakultetet vil gjeninnføre ordningen med 
tilsynssensor. 

- Universitetsbiblioteket har et tilbud om veiledning til 
skriving og litteratursøking. Her kan instituttet få 
skreddersydd tilbud av fagreferent. Skrivesenter: 
http://www.ub.uio.no/skrive-
referere/skrivesenter/index.html  

- Karrieresenteret tilbyr karrierekurs til BA-studenter. De 
anbefaler at dette legges inn i den ordinære undervisningen. 
Vi bør invitere karrieresenteret til programrådet. 

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      avdelingsleder 
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