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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 7. april 2017 

INNKALLING TIL PSYKOLOGISK INSTITUTTS PROGRAMRÅDSMØTE 

19. april 2017 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 09.00-12.00 
 
SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

 

Orienteringssaker  

O-sak Orientering fra utdanningsleder 

O-sak Studentarealer 

Studieleder orienterer 

O-sak HUS-masteren 

Avdelingslederne fra HUP og MAKS orienterer. 

Diskusjonssaker  

D-sak 4/2017 Prosess for revidering av studieprogrammene 

- Kan vi vedta MA-strukturer på programrådsmøtet 15. mai? 

- Opprette en programgruppe for hvert program som skal 

koordinere arbeidet lage læringsmål og innhold for program og 

emner.  

D-sak 5/2017 Personalkonferansen 

- Hva ønsker vi å bruke personalkonferansen til? 

- Kan vi bruke konferansen til å diskutere innhold og organisering 

av undervisningen i de nye studieplanene? 

Vedtakssaker  

V-sak 1/2017 Et generelt bachelorprogram 

Programplaner ligger vedlagt. 

 

Vedtaksforslag 1: Programrådet vedtar et generelt bachelorprogram i 

psykologi uten fordypninger. 

 

Vedtaksforslag 2: Bachelorprogrammet skal bestå av:  

1. fire innføringsemner innen basaldisiplinene utviklingspsykologi, 

kognitiv psykologi, personlighetspsykologi og sosialpsykologi. 

Innføringsemnet i personlighetspsykologi skal være på 5 

studiepoeng, de resterende tre innføringsemnene være på 10 
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studiepoeng. Innføringsemnene skal samkjøres med 

profesjonsprogrammet. 

2. emnet «Psykologi – teori og praksis» på 5 sp. Emnet skal bygge 

på bachelorutvalgets innstilling og blant annet synliggjøre 

psykologiens relevans i arbeidslivet. 

3. tre obligatoriske emner på 3. og 4. semester som peker mot 

bachelorprogrammets egenart og læringsmål. Disse tre emnene 

skal omhandle helsepsykologi, kultur- og samfunnspsykologi og 

arbeids- og organisasjonspsykologi. Hvert av emnene skal være 

på 10 studiepoeng. 

4. ett av følgende to alternativer: 

a. To valgbare psykologiemner av 10 sp på 3. og 4. semester 

samt to metodeemner av 10 sp på 2. og 4. semester. 

Metodeemnene skal inneholde både kvatitativ og 

kvalitativ metode. 

b. Ett valgbart psykologiemne av 10 sp på 4. semester samt 

tre metodeemner av 10 sp, hvor ett av emnene er 

innføring i metode, på 2., 3. og 4. semester. 

5. et semester, 30 sp, frie emner. 

6. en bacheloroppgave på 6. semester på 20 sp. Emnet skal også 

inneholde seminarundervisning. 

7. exfac på 1. semester og exphil på 6. semester. 

Vedtaksforslag 3: Programrådet ber utdanningsleder nedsette en 

arbeidsgruppe som skal utarbeide innholdet i emnet «Psykologi – teori 

og praksis» 

 

Vedlegg1: Programplan BA forslag 1 

Vedlegg2: Programplan BA forslag 2 

V-sak 2/2017 Profesjonsprogrammet 

Vedtaksforslag 1: Profesjonsprogrammet skal bestå av: 

1. fire innføringsemner innen basaldisiplinene utviklingspsykologi, 

kognitiv psykologi, personlighetspsykologi og sosialpsykologi. 

Innføringsemnet i personlighetspsykologi skal være på 5 

studiepoeng, de resterende tre innføringsemnene være på 10 

studiepoeng. Innføringsemnene skal samkjøres med 

bachelorprogrammet. Emnene skal kun gå én gang i året. 

Innføringsemnene bytter plass i studentenes utdanningsplan 

avhengig av om de begynner høst eller vår. 

2. et emne i psykopatologi av 10 sp. Emnet vil på lik linje med 

innføringsemnene, kun gå én gang i året. 
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3. et emne tilsvarende dagens emne «psykologi og vitenskap» av 5 

sp. Emnet vil på lik linje med innføringsemnene, kun gå én gang 

i året. 

4. to valgbare emner, hvert på 10 studiepoeng, som kan velges fra 

en «emnepool» av valgbare emner. Emnepoolen vil være felles 

for profesjonsstudentene og bachelorstudentene. 

5. et emne på 10 studiepoeng om samfunns, kultur- og 

minoritetspsykologi. Emnet samkjøres med et tilsvarende, 

obligatorisk, emne på bachelorprogrammet. 

 

Vedtaksforslag 2: Profesjonsforberedende emner 

1. Profesjonsprogrammet skal bestå av en profesjonsforberedende 

emnerekke fra 1.-4. semester. Emnerekken vil bestå av 4 emner 

av 5 sp, ett emne hvert semester, og skal undervises både høst 

og vår. Emnene skal gi studentene en tidlig innsikt i 

profesjonens ulike roller, krav og forventninger.  

2. Programrådet stiller seg bak anbefalingene til arbeidsgruppen 

som har utarbeidet forslag for profesjonsforberedende emner. 

Se vedlegg 

 

Vedlegg 1: Profesjonsforberedende emner 

Vedlegg 2: Programplan profesjonsprogrammet, forslag 

V-sak 3/2017 Opprettelse av arbeidsgruppe praktikum 

Som en del av programrevisjonene, ønsker utdanningsleder å se på 

organisering og innhold i praktikum og ekstern praksis.  

 

Vedtaksforslag: Programrådet gir utdanningsleder fullmakt til å 

nedsette en arbeidsgruppe som skal se på innhold, organisering og 

sammenheng mellom praktikum og praksis. 

V-sak 4/2017 Ressursrammer emner 

For at emneporteføljen og læringsmålene for programmene skal være 

forutsigbare for studentene og for å sørge for at vi ikke underviser mer 

enn vi har ressurser til, er det ønskelig å vedta krav til emneansvar og 

hvor mye ressurser vi skal bruke på emnene våre.  

 

Se vedlagt saksfremlegg og forslag til vedtak. 

 

Vedlegg 1: Ressursrammer emner 

Vedlegg 2: Sammenligning nye rammer og dagens timebruk 

Eventuelt  
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Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      avdelingsleder 


