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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 30. mai 2017 

INNKALLING PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

6. juni 2017 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 12:15-16:00 
 
 
SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

 

Orienteringssaker  

O-sak Orientering fra utdanningsleder  

O-sak Studentarealer 

Diskusjonssak  

D-sak 7/2017 

Personalkonferansen – program og oppgavefordeling 

 

Av hensyn til påmeldingsfristen måtte et program kunngjøres på våre 

nettsider før en siste drøfting i programrådet. Det er fremdeles ønskelig 

at programrådet skal ha en gjennomgang av detaljene i programmet og 

evt. Komme med innspill til dette:  

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/aktuelt/aktuelle-

saker/2017/personalkonferansen.html 

 

 

-Plan for vedtaksmøtet den 16/6. 

D-sak 6/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppsummert fra møtet 24/5: Diskusjonssaken ble flyttet frem da 

studentrepresentanten fra BAMA måtte gå tidlig. 

 

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? 
 

Diskusjonen: 

Fostervold og Røysamb presenterte forslag til ny struktur. Denne bygger 

videre på dagens HUS-master. Det er uklart hvordan første semester bør 

være, men det heller mot at alle må ta emner innen hver disiplin. Samtidig 

har fakultetet allerede angitt at emner på 7,5 SP ikke vil være i tråd med UiO’s 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/aktuelt/aktuelle-saker/2017/personalkonferansen.html
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/aktuelt/aktuelle-saker/2017/personalkonferansen.html
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D-sak 8/2017 

reglement, der det heter at alle emner skal være delelig i enheter på 5.  Det 

er mulig å søke unntak for dette, men slikt kan ta tid og alternative modeller 

(to 15 SP-emner eller seks 5-poengsemner) må derfor også skisseres.  

Studentene er opptatt av at de må ha mulighet til å fordype seg fortsatt. I 

forslaget til ny struktur er det noen færre studiepoeng i fordypningen, men 

ikke mye. Forutsigbarheten og robustheten i programmet blir bedre. 

 

Det jobbes videre med forslag til programrådsmøtet den 6.6. 

Avdelingslederne i HUP og MAKS samt studentene skal komme med 

argumenter for ulike forslag til ny struktur. 

 

Nytt emne på 9. semester på 5 studiepoeng. 

Dette kan inneholde frie fordypningsemner (kliniske?), eller ‘current issues’.  

Kunne vi foreslå at vi ‘utlyser’ konkurranse om ideer til emnet blant de 

ansatte, med frist til uka før personalseminaret på å foreslå det. Så kunne 

dette være ett av punktene vi kunne drøfte i plenum på 

personalkonferansen?  

 

 

Vedtakssaker  

V-sak 10/2017 Programrevisjon HUS-masteren 

 

Programrådet vedtar en struktur for HUS-masteren. Sakspapirer 

ettersendes. 

V-sak 11/2017 Programrevisjon profesjonsprogrammet: 

 

1. Rekkefølgen på emnene Psykopatologi og Kognitiv 
nevrovitenskap i profesjonsprogrammet.  
Vedtaksforslag:  
Programrådet vedtar ett av følgende forslag:  
 

a) Programrådet vedtar at emnet Psykopatologi skal gå på 3. eller 4. 
semester (avhengig av om det er et høst- eller vårkull) og alternere 
med emnet Sosialpsykologi. Psykopatologi skal da undervises en gang 
i året og får to profesjonskull samtidig den gangen det går. 
Emnet Kognitiv nevrovitenskap går på programmets 5. semester, 
undervises hvert semester og skal være valgbart for 
bachelorstudenter.  
 
b) Programrådet vedtar at emnet Kognitiv nevrovitenskap skal gå på 
3. eller 4. semester (avhengig av om det er et høst- eller vårkull) og 
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alternere med emnet Sosialpsykologi. Da emnet er obligatorisk for å 
kunne søke seg inn på Cognitive neuroscience masteren, bør emnet 
undervises hvert semester selv om det alternerer med sosialpsykologi 
i planen til profesjonsstudentene. Emnet Psykopatologi går på 
programmets 5. semester og undervises hvert semester pga. hensyn 
til de utreisende utvekslingsstudentene på profesjonsprogrammet.  
 
c) Programrådet vedtar at emnet Psykopatologi skal gå på 3. eller 4. 
semester (avhengig av om det er et høst- eller vårkull) og alternere 
med emnet Sosialpsykologi. Psykopatologi skal da undervises en gang 
i året og får to profesjonskull samtidig den gangen det går. 
Emnet Kognitiv nevrovitenskap går på programmets 5. semester, 
undervises hvert semester og skal være valgbart for 
bachelorstudenter. Pga. hensyn til faglige forutsetninger flyttes 
emnet Biologisk psykologi og genetikk til programmets 3. semester og 
bytter dermed plass med emnet Utviklingspsykologi 2 (anvendt 
utviklingspsykologi) som da flytter til programmets 4. semester. 
Emnet biologisk psykologi og genetikk skal da undervises før emnet 
psykopatologi når emnene går samme semester (dvs. Bio/genetikk 
tidlig i semesteret og Psykopatologi senere i semesteret), dette 
trenger ikke være et tema de semestrene profesjonsstudentene har 
sosialpsykologi på sitt 3. semester.  
 
Vedlegg 1: Innspill fra de involverte underviserne i Psykopatologi 
vedrørende rekkefølgen mellom psykopatologi og kognitiv 
nevrovitenskap  

 
 

2. Emner innen forebygging og førstelinje 
Vedtaksforslag:  
Det opprettes en linje innen forebygging og førstelinje som har 
emner på programmets 4.semester, 5. semester, 6. semester og 
8. semester. 
 
I tråd med den innholdsmessige planskissen fra arbeidsutvalget 
foreslås det 5 studiepoeng på 5. semester (helsepsykologi), 10 
studiepoeng på 6. semester (samfunnspsykologi, kultur- og 
minoritetsforståelse) og to fem studiepoengsemner på 8. 
semester hvor ett dreier seg om ferdigheter innen forebygging og 
ett er praksis i førstelinje. I tillegg forutsettes at 10 studiepoeng 
på 4. semester kan planlegges tematisk inn under forebygging, 
førstelinjearbeid og kommunepsykologi. Dette emnet blir på 
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samme tid siste del av den profesjonsforberedende linjen og 
første del av den forebyggende/førstelinje-linjen. 
 
Når det gjelder innhold og progresjon i denne linjen støtter 
Programrådet i hovedsak planskissen fra arbeidsutvalget, og det 
forutsettes at dette videreutvikles i løpet av høsten. 
Programrådet vil framheve at i ‘forebyggingslinjen’ ikke kun skal 
inngå kunnskap om implementering og evaluering av 
virksomme intervensjoner på ulike arenaer, målgrupper og 
problemområder.  Sentralt i det vi kaller ‘forebyggingslinjen’ 
skal være å gi kunnskap om variasjonen i normale menneskelige 
utviklingsprosesser, og å fremme grunnleggende forståelse for 
hvordan individuelle og samfunnsmessige forhold spiller 
sammen for å skape så vel helse og velferd som risiko og uhelse. 
Undervisningen skal også fremme kritisk refleksjon over 
helseprofesjonenes rolle i helsefremmende og forebyggende 
prosesser i menneskers liv. 
 

 

3. Rekkefølgen på praktikum og hovedpraksis 
 
Programrådet vedtar rekkefølge på praktikum og hovedpraksis. 
Vedlegg 2-6: Oversikt over hvordan de andre universitetene 
organiserer praktikum, hovedpraksis og hovedoppgaven. 

 

4. Praktikum 
Vedtaksforslag: 

a. Praktikum endres til å være på 10 studiepoeng over to 
semestre (20 sp til sammen). Emnet vil kun inneholde 
gruppeundervisning og undervisningsklinikk.  

b. Det opprettes ett av to alternativer: 
i. Det opprettes et emne i terapiundervisning på 10 

studiepoeng som går over to semestre 
ii. Det opprettes to emner i terapiundervisning på 5 

studiepoeng per emne. Emnene går parallelt med 
praktikum, ett hvert semester.  

 
5. Hovedoppgaven:  

Vedtaksforslag: 
Hovedoppgaven skal ligge på programmets 11. og 12. semester 
med 15 studiepoeng på hvert semester. 
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Vedlegg:  
 

Vedlegg 1: Innspill fra de involverte underviserne i Psykopatologi 
vedrørende rekkefølgen mellom psykopatologi og kognitiv 
nevrovitenskap  
Vedlegg 2: Hvordan gjør de det på de andre norske universitetene 
(oppsummering av internpraksis/hovedpraksis) 
Vedlegg 3: Praktikum-organiseringen ved de fire universitetene 
Vedlegg 4: NTNU - Oppbygging og gjennomføring 
Vedlegg 5: UiB - Oppbygging og gjennomføring 
Vedlegg 6: UiT - Oppbygging og gjennomføring 

 
 

  

Eventuelt  

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      studieleder 


