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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 16. november 2017 

INNKALLING PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

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

 

Orienteringssaker  

O-sak Orientering fra utdanningsleder - herunder D-sak 20/2017 - Endring i 

driften av internklinikk og lokalisering av RITMO (utsatt fra forrige møte) 

 

  

O-sak Opptaksgrunnlag til masterprogrammet i psykologi 

Denne saken tas opp i januar da vi ikke har tid til å prioritere denne på 

førstkommende møte. 

  

Vedtakssaker  

V-sak 23/2017 Studentarealer 

Sak meldt inn av studentene 

 

Vedtaksforslag: 

Studentene er bekymret for at store endringer i studentarealer kan redusere 

kvaliteten på utdanningen. Programrådet ønsker at det skal være fokus på 

kvaliteten på studentarealer i behandlingen av saker på Psykologisk 

Institutt. Med kvalitet på studentarealer menes det at arealene er gode 

arbeidsplasser og samarbeidsplasser, da studentene trenger arealer som 

tilrettelegger for individuelt arbeid og samarbeid, eksempelvis både 

lesesaler og kollokvie/arbeidsrom. Kvalitet handler også om nærhet til det 

vitenskapelige miljøet. Dette er også viktig for å ivareta Psykologisk 

Institutt som en levende utdanningsinstitusjon. Videreført fra forrige 

møte. 

V-sak 24/2017 Programrådets arbeidsmetode frem mot endelig vedtak av 

emnebeskrivelser og programbeskrivelser 
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Vi må legge opp en prosess for å komme i mål med beslutningene som må 

tas før søknadene skal være klare til å gå til fakultetet. Dette kan også være 

en diskusjonssak, men vi foreslår følgende forslag til vedtak:  

Programrådet setter opp et heldagsseminar hvor alle emner gås gjennom og 

spørsmål tas opp. Dette seminaret bør være i november slik at de ansvarlige 

fagpersonene har tid til å levere en revidert utkast dersom programrådet ser 

seg nødt til å sende noe i retur. Desembermøtet vil så bli et vedtaksmøte, 

men det må settes opp et nytt møte i januar (9. januar eller senere i uke 2 

foreslås her), for å klare å vedta saker som vi ikke kommer i mål med på 

desembermøtet. Dersom et slikt møte i januar ikke vil trenges, kan det 

kanselleres.  

V-sak 25/2017 Bacheloroppgaven 

Vi må ta stilling til hva som skal gjøres med bachleoroppgaveemnet. I dag 

er det fem forskjellige emnekoder, en for hver fordypning. I det nye 

programmet skal det ikke være fordypninger, og en endring er nødvendig.  

Saken bør diskuteres, men vi tillater oss å komme med et forslag til vedtak 

på grunn av tidspress:  

Programrådet nedsetter en komite bestående av en fagperson fra hver av de 

aktuelle fagavdelingene (HUP, MAKS og Kognitiv/nevro) og en 

administrativ (fortrinnsvis Gunnar Malmin) som presenterer et forslag for 

programrådet innen desembermøtet.  

Diskusjonssaker  

D-sak 22/2017 Diskusjon av de innkomne emnebeskrivelser. 

Bjørnar innleder med presentasjon og ressursberegning.  

Programrådet tar opp saker som vi på nåværende tidspunkt klarer å ta 

stilling til og spørsmål som går til avdelingene. Herunder vil også saken om  

Ressursrammer for emner diskuteres. 

Nå har vi fått en tentativ oversikt over kostnader på emner. Vi diskuterer 

om vi kan komme til enighet om hva programrådet mener om 

ressursrammer for nytt vedtak i styret.  

Denne diskusjonssaken vil også inkorporere D-sak 21 Implementering 

av nye programstrukturer som ble utsatt fra forrige møte. 

Vedlegg 1 – Oversikt over emnebeskrivelser – profesjonsprogrammet, 

vedlegg 2 – Oversikt over ressursberegning (excel) 

Vedlegg 3 – Oversikt over bachelorprogrammet (kommer senere) 

Vedlegg 4 – Oversikt over HUS master (komme senere) 

 

D-sak 16/2017 Emnet med det rare 

Hva skal dette emnet være? Per i dag foreligger det fire forslag (utvidet med 

ett fra forrige innkalling): 1. Fordypningsemner 2. Sakkyndighetsvurdering 

3. Rullerende temaemne 4. Emne om systemforståelse.  
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Sakspapirer vedlagt til forrige møte (Vedlegg 2 og 3).  

Vurderes utsatt til heldagsseminaret. 

D-sak 23/2017 Masterretning i Kognitiv nevrovitenskap (Cognitive 

Neuroscience) 

Det ble vedtatt at masterretningene innen Arb/org og Cognitive 

neuroscience skulle ha samme struktur som før, men kunne jobbe med 

innhold denne høsten. Forslaget som foreligger er vesentlig endret fra 

strukturen som eksisterer i dag. Det er mange spørsmål som fortjener å 

drøftes skikkelig i det nye forslaget. Det bør vurderes å vedta at 

programrådet ikke kan vedta forslaget innen desember/januar, men at 

dette må arbeides videre med utover våren med målsetning om å 

implementere det nye programmet høsten 2019.  

Vedlegg 5 – Forslag fra fagavdeling for kognitiv og nevropsykologi til ny 

masterretning 

Eventuelt  

  

  

  

 

Trine Waaktaar      Bjørnar Hjulstad 

Utdanningsleder      studieleder 


