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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 3. oktober 2017 

INNKALLING PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

10. oktober 2017 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 12:00-15:00 
 
 
SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

 

Orienteringssaker  

O-sak Orientering fra utdanningsleder  

O-sak Studentarealer 

O-sak Opptaksgrunnlag til masterprogrammet i psykologi 

Det vil bli orientert om utfordringer knyttet til opptak til 

masterprogrammet og hvordan det arbeides med dette videre. 

O-sak Ressursrammer for emner 

Instituttstyret vedtok i sitt møte 19.9.2017 følgende: 

«Vedtak: Styret stiller seg bak de foreslåtte ressursrammene for emner i 
instituttets studieprogrammer, med de endringsforslag som kom frem i 
møtet. Alle som skal revidere emner må forholde seg til disse rammene. 
Hvis man ser det nødvendig å gå ut over disse rammene, må man eventuelt 
ta kontakt med avdelingsleder. Avdelingsleder må sørge for at den totale 
ressursbruken er innenfor de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Styret tar 
forbehold om å endre satser på bakgrunn av eventuelle tilbakemeldinger fra 
fagavdelingene.» 

O-sak Tilbakemeldinger til studentene 

Studentene orienterer 

Det er et ønske fra studentene at ved opprettelse av nye emner skal det 

legges opp til gode muligheter for studentene å få tilbakemelding. 

Vedtakssaker  

V-sak 21/2017 Rekkefølge på introduksjonsemnene i utviklingspsykologi og 

kognitiv psykologi 

Programrådet vedtok i sitt møte 21. juni at innføringsemnet i kognitiv 

psykologi skulle gå på høsten og innføringsemnet i utviklingspsykologi 

skulle gå på våren. Dette medfører at emnene kognitiv psykologi og kognitiv 

nevrovitenskap undervises samme semester. Dette kan bli en utfordring da 

det er mange av de samme underviserne på disse emnene. Hvis emnene 
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kognitiv psykologi og utviklingspsykologi bytter semester vil det bli mindre 

press på underviserne. 

 

Vedtaksforslag: 

Introduksjonsemnet i utviklingspsykologi går på høstsemesteret og dermed 

1. semester for bachelor- og profesjonsstudenter som begynner på høsten. 

Introduksjonsemnet i kognitiv psykologi går på vårsemesteret og dermed 2. 

semester for bachelor- og profesjonsstudenter som begynner på høsten. 

V-sak 22/2017 Struktur HUS-masteren 

Sakspapirer ettersendes. 

 

Vedtaksforslag: 

Programrådet vedtar programstrukturen til HUS-masteren som foreslått. 

  

Diskusjonssaker  

D-sak 15/2017 Årsenheten 

Hva ønsker vi med årsenheten? 

 

Sakspapirer vedlagt (Vedlegg 1)  

D-sak 16/2017 Emnet med det rare 

Hva skal dette emnet være? Per i dag foreligger det tre forslag: 1. 

Fordypningsemner 2. Sakkyndighetsvurdering 3. Rullerende temaemne 

 

Sakspapirer vedlagt (Vedlegg 2 og 3) 

D-sak 19/2017 Læringsmiljø 

Hvordan kan vi sikre et godt læringsmiljø med en presset arealsituasjon?  

 

Instituttet ekspanderer både ved at vi har flere studenter på programmene 

enn tidligere samt at vi er flere ansatte enn tidligere da mange forskere har 

klart å hente inn ekstern finansiering til prosjekter. Dette medfører at 

arealene våre må deles av flere mennesker og mer aktivitet. Den pressede 

arealsituasjonen kjennes både når det gjelder kontorer, undervisningsrom 

og studentarealer. 

  

Eventuelt  

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      studieleder 


