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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 3. mai 2017 

INNKALLING TIL PSYKOLOGISK INSTITUTTS PROGRAMRÅDSMØTE 

10. mai 2017 
Sted: A4-014 
Tid: Kl. 12.15-15.00 
 
SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

 

Orienteringssaker  

O-sak Orientering fra utdanningsleder 

O-sak Studentarealer 

Studieleder orienterer 

Diskusjonssaker  

D-sak 5/2017 Personalkonferansen: forslag program 

- Nyskapende undervisnings- og eksamensformer 

- Programrevisjonene: plenum 

- Programrevisjonene: tematiske diskusjonsgrupper 

- Oppsummering i plenum 

Vedtakssaker  

V-sak 5/2017 Prosess for programrevisjonen 

 

Vedtaksforslag: (én av to alternativer) 

Alt1 - Vi følger en prosess hvor vi i ett møte diskuterer problemstillinger 
for så å vedta disse i neste møte. Personalkonferansen brukes til å 
diskutere 1) Organisering og innhold av HUS-masterretningen 
2)Hvordan forebygging er ivaretatt som en del av 
profesjonsprogrammet 3) Hvordan praksis og praktikum er organisert i 
profesjonsprogrammet. Helheten i alle studieprogrammene vedtas i et 
ekstraordinært møte etter personalkonferansen. 
 
Alt2 - Vi følger en prosess hvor vi i et møte diskuterer problemstillinger 

for så å vedta disse i neste møte. I programrådsmøtet 6. juni vedtar vi 

helheten i alle studieprogrammene. 

 

Vedlegg: 

Prosessnotat programrevisjon alt1 

Prosessnotat programrevisjon alt2 

V-sak 6/2017 Profesjonsprogrammet 
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Vedtaksforslag: 

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.  

a. 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. 

b. Et emne tilsvarende dagens emne «psykologi og 

vitenskap» av 5 sp. Emnet vil på lik linje med 

innføringsemnene, kun gå én gang i året. 

c. Emnet EXPHIL03 tilbys som hhv 1. eller 2. 

semestersemne avhengig av om det er et høst- eller 

vårkull og veksler med emnet Innføring i metode. 

2. et emne på 5 studiepoeng i anvendt utviklingspsykologi som 

skal gå på programmets 3. semester. 

 

Vedlegg 1: Programplan profesjonsprogrammet, forslag 

V-sak 7/2017 Masterprogrammet 

 

Vedtaksforslag: 

Masterretningene innen cognitive neuroscience og arbeids- og 

organisasjonspsykologi beholdes i sin nåværende struktur, men de 

respektive avdelingene skal sørge for at emnene ikke er avhengige av 

enkeltpersoner og at det er en tydelig helhet i retningene. 

  

Eventuelt  

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      studieleder 


