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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 7. desember 2017 

INNKALLING PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

14. desember 2017 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 09.00-13:00 
 
SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

 

 

O-sak: Informasjon fra utdanningsleder 

 

Vedtakssaker  

V-sak 26/2017 Nytt forslag til ressursrammer –  

Kan programrådet vedta en anbefaling til styret på de foreslåtte nye 

ressursrammene?  

Vi sender dokumentet på høring til alle. 

Vedlegg 1, 2 og 3 

Vedtaksforslag: Programrådet stiller seg bak de foreslåtte nye 

ressursrammene. 

V-sak 28/2017 Endring av vedtatt struktur for forpraksisemner 

Det foreslås at programrådet vedtar en endring i strukturen på nytt 

profesjonsprogram. I vedtatt struktur fra juni 2017 er emnene PSYC4400 – 

Forpraksis voksne/Relasjonskompetanse og PSYC5401 – Forpraksis 

barn/unge slått sammen med hhv PSYC4300 – Utredning av psykiske 

forstyrrelser av voksne og PSYC5304 – Utredning/tilstander og behandling 

av barn. Nå foreslås det at disse to forpraksisemnene fortsetter som egne 

emner, hver på 5 studiepoeng i det nye programmet.  

Forslag til vedtak: Programrådet vedtar to endringer i ny 

struktur – Emnet PSYC4310 - Utredning av psykiske 

forstyrrelser av voksne med praksis (15 sp) omgjøres til to 

emner: PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos 

voksne og PSYC4400 – Forpraksis voksne, og emnet PSYC5310 - 

Utredning/tilstander og behandling av barn med praksis 

omgjøres til emnene PSYC5304 - Utredning/tilstander og 

behandling av barn og PSYC5401 - Forpraksis barn/unge.  

Vedlegg 4 
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D-sak 23/2017 Bacheloroppgaven 

Utvalget som har jobbet med bacheloroppgaveemnet i nytt 

bachelorprogram har levert sin innstilling. Vedlegg 5.  

 

D-sak 24/2017 Årsenheten 

Nytt forslag til årsenhet fra høsten 2018 – vedlegg 6. 

D-sak 25/2017 Masterretningen i Cognitive neuroscience 

Programrådet ser gjennom forslaget fra gruppen. Vedlegg 7. 

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

Vi fortsetter der vi slapp i sist møte.  

Diskusjonen vil starte med linjen i forebygging/førstelinje. Alle bes sette seg 

inn i de innkomne forslag.  

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. kliniske fordypningsemner  

2. Sakkyndighetsvurdering  

3. Rullerende temaemne  

4. Emne om systemforståelse (se forslag fra Trine Waaktaar i 

fronterrommet) 

 
Eventuelt  

 

 

Trine Waaktaar      Bjørnar Hjulstad 

Utdanningsleder      studieleder 

 


