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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 19. mai 2017 

INNKALLING TIL PSYKOLOGISK INSTITUTTS PROGRAMRÅDSMØTE 

24. mai 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 

Vedtakssaker  

V-sak 9/2017 Programrevisjon 

Vedtakspunkt dette møtet: 

Ikke avsluttede vedtakssaker fra forrige møte:  

1. Det opprettes et emne i psykopatologi på 10 studiepoeng som skal gå 
en gang i året. Emnet vil gå på 3. eller 4. semester og veksle med 
innføringsemnet i sosialpsykologi, avhengig av om det undervises for 
et høstkull eller et vårkull? 

2. Det opprettes et emne på 10 studiepoeng i kognitiv nevrovitenskap. 
Emnet bygger på innføringsemnet i kognitiv psykologi og undervises 
hvert semester. Emnet skal være valgbart for bachelorstudenter. 
Emnet skal gå på profesjonsprogrammets 5. semester? 
 
De to ovennevnte punktene er avhengig av at vi blir enige om rekkefølgen på 
disse to emnene. Vedlegg 1 sier noe om konsekvensene ved å gjøre endringer 
i forhold til skissen vi opererer med i disse møtene.  
 

Fra diskusjonssaker forrige møte: 
 

3. Opplæring i testing med (i hovedsak) Wechslertester og 
metodeemner på profesjonsprogrammet.  
Vedtaksforslag:  
Programrådet lytter til de involverte emneansvarlige i dette 
spørsmålet og vedtar å opprette:  
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a) Et nytt emne på 5 studiepoeng som tar for seg både opplæring i 
WAIS og WISC på programmets 3. semester. Emnet skal også 
inneholde praksis med WISC test på barn/unge.  

b) Et metodeemne i kvantitativ metode på5 studiepoeng på 
programmets 3. semester. Dette emnet blir i stor grad samme 
emnet som PSYC2104 – Kvantitativ metode A, men inkorporerer 
noe av metodeopplæringen som i dag blir gitt i emnet PSYC2402 
– Psykologisk testkurs.  

c) Emnet PSYC3100 – Kvalitativ metode videreføres, men flyttes til 
programmets 4. semester (5 studiepoeng). Ny emnekode vil 
tilkomme, men innholdet kan forbli det samme som i dag.  

d) Emnet PSYC3103 – Kvantitativ metode B (5 studiepoeng) 
videreføres, men flyttes til programmets 5. semester. 

4. Vedtaksforslag:  
Vi oppretter et emne i Biologisk psykologi og genetikk på 5 
studiepoeng som skal gå på 4. semester. Emnet undervises hvert 
semester og skal eventuelt være mulig å velge for bachelorstudenter 
som valgbart emne. Dette blir kun mulig dersom vi også utpeker ett 
emne til på 5 sp som kan velges av bachelorstudenter (ellers får de 
ikke fylt opp studiepoeng i planen sin). Se vedlegg 2. 

5. Vedtaksforslag:  
Vi viderefører undervisningen i emnet PSYC4300 - Utredning av 
psykiske forstyrrelser hos voksne og praksisdelen av emnet PSYC4400 
– Forpraksis voksne, men slår disse to emnene sammen til ett emne 
på 15 studiepoeng som skal gå på programmets 7. semester. 
Emneansvarlig på PSYC4300 gir sin tilslutning til dette. 

6. Angående plasseringen til PSYC4301 – Psykologisk behandling og 
behandlingsforskning og ferdighetsemnet PSYC4303 – Psykologisk 
behandling av voksne samt PSYC43XX -  Klinisk nevropsykologi og 
PSYC4XXX – Anvendt personlighetspsykologi:  
Vedtaksforslag:  
Programrådet vedtar ett av de følgende forslag:  
a) Emnet PSYC4301 reduseres til 10 studiepoeng og flyttes fra 8. 

semester til 7. semester. Da vil 7. semester bestå av «PSYC430X – 
Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne med praksis» 
(arbeidstittel), PSYC4XXX – Anvendt personlighetspsykologi og 
PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning.  
På 8. semester vil da Klinisk nevropsykologi, Psykologisk 
behandling av voksne samt siste del av 
forebyggingslinjen/førstelinje (se diskusjonssak 6) ligge.  

b) Emnet PSYC4301 reduseres til 10 studiepoeng og forblir på 8. 
semester. Da vil 7. semester bestå av «PSYC430X – Utredning av 
psykiske forstyrrelser hos voksne med praksis» (arbeidstittel) 
samt PSYC43XX – Klinisk nevropsykologi. 8. semester vil da bestå 
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av siste del av forebygging/førstelinje, PSYC4XXX - Anvendt 
personlighetspsykologi, PSYC4301 - Psykologisk behandling og 
behandlingsforskning og PSYC4302 – Psykologisk behandling av 
voksne. 

c) Emnet PSYC4301 reduseres til 10 studiepoeng og flyttes til 7. 
semester. Vi flytter også emnet PSYC4302 – Psykologisk 
behandling av voksne til 7. semester. 7. semester vil da bestå av 
«PSYC430X – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne med 
praksis» (arbeidstittel), PSYC4301 – Psykologisk behandling og 
behandlingsforskning og PSYC4302 – Psykologisk behandling av 
voksne. 8. semester vil bestå av siste del av 
forebygging/førstelinje, PSYC43XX – Klinisk nevropsykologi og 
PSYC4XXX – Anvendt personlighetspsykologi. 
Vedlegg 3 – To skisser:PSYC4301 og PSYC4302 på samme 
semester. 

7. Vedtaksforslag:  
Programrådet vedtar at det skal videreføres to kliniske 
ferdighetsemner i programmet som kan være emnene PSYC4302 – 
Psykologisk behandling av voksne og PSYC5301 – Psykologisk arbeid 
med familier og systemer, eller fylles med annet innhold som klinisk 
fagavdeling bestemmer er det beste for dagens og morgendagens 
psykologer. Emnene skal være på 5 studiepoeng hver. Et av emnene 
skal ligge på programmets 9. semester, det andre skal ligge på 7. eller 
8. semester, avhengig av hvilket alternativ som velges under punkt 6. 

8. Vedtaksforslag:  
Programrådet vedtar at undervisningen i emnet PSYC5304 - 
Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge videreføres 
på programmets 9. semester. Emnet slås sammen med praksisemnet 
PSYC5401 – Forpraksis barn/unge for å vise integrasjonen mellom 
disse emnene som allerede eksisterer i dag. Det nye emnet blir på 20 
studiepoeng.  
Emneansvarlig på PSYC5304 gir sin tilslutning til dette. 

 

Vedlegg 1: Med kognitiv nevrovitenskap på 3. semester 

Vedlegg 2: Skisse for emnet i Biologisk psykologi og genetikk 

Vedlegg 3 – To skisser:PSYC4301 og PSYC4302 på samme semester 

 

 

 

 

D-sak 6/2017 Programrevisjon: 
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1. Skal vi opprette en linje innen forebygging og førstelinje som har 
emner på programmets 4.semester, 5. semester, 6. semester og 
8. semester? 
 
Det foreslås 10 studiepoeng på 4. semester (Dette emnet blir på 
samme tid siste del av den profesjonsforberedende linjen og først 
edel av den forebyggende/førstelinje-linjen), 5 studiepoeng på 5. 
semester, 10 studiepoeng på 6. semester og to fem 
studiepoengsemner på 8. semester hvor ett dreier seg om 
ferdigheter innen forebygging og ett er praksis i førstelinje.  
Se vedlegg 4 – Innstilling fra arbeidsutvalget som har jobbet 
med en skisse til «forebyggingslinjen» (OBS – vedlegget blir 
ettersendt mandags morgen.) 

 

2. Hva skal være rekkefølgen på praktikum og hovedpraksis? 
Skal hovedpraksis videreføres på 10. semester som i dag og 
praktikum på 11. og 12. semester, eller skal det organiseres 
annerledes? 

 
Vedlegg 5: Argumenter fra klinisk fagavdeling (ved fagavdelingsleder) for å 

beholde dagens rekkefølge 

Vedlegg 6: Argumenter fra vitenskapelig ansatt i klinisk fagavdeling for å 

endre på rekkefølgen.  

Vedlegg 7: Argumenter fra Programutvalget til profesjonsstudentene ved 

studentrepresentant i programrådet for å endre på rekkefølgen. (OBS: 

ettersendes mandag).  

Vedlegg 8-10: Skisser som viser hvordan ulike varianter av endringer på 

rekkefølgen av hovedpraksis og praktikum kunne se ut strukturelt.  

3. Praktikum:  
a. Skal emnet være på 10 studiepoeng over to semestre (20 

sp til sammen)? Da ser vi for oss at dette vil være kun 
gruppeundervisning og undervisningsklinikk/staff. 

b. Skal vi innføre to emner i terapiundervisning hvert på 5 
studiepoeng som går parallelt med praktikum i 
programstrukturen? 

i. Skal disse to emnene være ett emne på 10 
studiepoeng som går over to semestre, eller to 
ulike emner, hvert på 5 studiepoeng? 

ii. Skal programrådet mene noe om innholdet i disse 
emnene, eller skal dette være opp til klinisk 
fagavdeling? 
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4. Hovedoppgaven:  

Skal hovedoppgaven ligge på programmets 11. og 12. semester 
med 15 studiepoeng på hvert semester? 

5. Forslag til hva vi skal fylle det tomme området på 9. semester på 
5 studiepoeng med? 

6. HUS-masteren.  
Hvordan skal HUS-masteren se ut etter programrevisjonen? 
Hvor mye av dette skal vi vedta innen sommeren? 
Hva kan vi eventuelt jobbe videre med til høsten? 
Se vedlegg 11: Forslag fra HUP og MAKS til ny HUS master.  
 

Vedlegg:  

Vedlegg 4 – Innstilling fra arbeidsgruppen som har jobbet med 

«forebyggingslinjen» i det nye programmet 

Vedlegg 5: Argumenter fra klinisk fagavdeling (ved fagavdelingsleder) for å 

beholde dagens rekkefølge 

Vedlegg 6: Argumenter fra vitenskapelig ansatt i klinisk fagavdeling for å 

endre på rekkefølgen.  

Vedlegg 7: Argumenter fra Programutvalget til profesjonsstudentene ved 

studentrepresentant i programrådet for å endre på rekkefølgen. (OBS: 

ettersendes mandag).  

Vedlegg 8-10: Skisser som viser hvordan ulike varianter av endringer på 

rekkefølgen av hovedpraksis og praktikum kunne se ut strukturelt.  

Vedlegg 11 – Forslag fra HUP og MAKS angående ny HUS-master 

 

  

Eventuelt  

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      studieleder 


