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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 20. desember 2017 

INNKALLING PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

09.01.2018 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 14.00-17.00 
 
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 på intensjon til styret på de 

foreslåtte nye ressursrammene?  

Vedtaksforslag: Programrådet stiller seg bak ideen for de foreslåtte nye 

ressursrammene, nemlig at alle emner får en grunnsats og deretter en 

faktor som multipliseres med antall studenter. Faktoren for 

innføringsemner bør være slik den er foreslått. Programråd og styre kan 

utsette endelig vedtak for faktor på emner høyere i programmene.  

D-sak 1/2018 Programbeskrivelse for profesjonsprogrammet 

Se referat fra programrådsmøte 5.12 under Eventuelt 1.  

D-sak 2/2018 Programbeskrivelse for bachelorprogrammet 

Se referat fra programrådsmøte 5.12 under Eventuelt 1.  

D-sak 3/2018 Programbeskrivelse for masterprogrammet – HUS-retningen 

Programrådet har gitt Espen Røysamb og Knut Inge Fostervold oppgaven 

med å sjekke ut om det trengs en revidering av programbeskrivelsen. 

Dersom det er nødvendig skal denne legges frem for programrådet på dette 

møtet.   

D-sak 4/2018 Programbeskrivelse for masterprogrammet – Arbeids- og 

organisasjonspsykologi-retningen 

Programrådet har gitt Knut Inge Fostervold oppgaven med å sjekke ut om 

det trengs en revidering av programbeskrivelsen. Dersom det er nødvendig 

skal denne legges frem for programrådet på dette møtet.   

D-sak 5/2018 Programbeskrivelse for masterprogrammet – Cognitive 

neuroscience-retningen 
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Programrådet har gitt Stein Andersson oppgaven med å sjekke ut om det 

trengs en revidering av programbeskrivelsen. Dersom det er nødvendig skal 

denne legges frem for programrådet på dette møtet.   

 

D-sak 25/2017 Masterretningen i Cognitive neuroscience 

Fakultetet har gitt signaler på at vi får lov å gjennomføre våre foreslåtte 

endringer på retningen fra høsten 2018 selv om opptaket for internasjonale 

studenter har begynt. Innhold og struktur diskuteres.  Vedtak skal fattes på 

møtet den 16.1. Se dokument på programrådets fronterrom. 

D-sak 6/2018 Masterretningen i arbeids- og organisasjonspsykologi 

Innhold og struktur diskuteres og vedtak skal fattes på møtet den 16.1. Se 

dokument på programrådets fronterrom. 

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

Vi fortsetter der vi slapp i sist møte.  

Alle bes sette seg inn i de innkomne forslag.  

 PSY1250 – Psykologi: Teori og praksis. Vi venter på revidert 

emnebeskrivelse fra emneutvikler. 

 Den profesjonsforberedende linjen – Vi venter på et revidert forslag 

fra koordinator.  

 PSYC1203 – (Perspektiver på) Psykologi og vitenskap. Vi venter på 

revidert forslag fra emneutvikler 

 PSYC3300 – Psykopatologi (revidert emnebeskrivelse vedlagt. Vedlegg 1) 

 PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne (i svært 

stor grad foreslått videreført som dagens emne) 

 PSYC4320 – Anvendt personlighetspsykologi (i stor grad en videreføring 

av elementer fra dagens PSYC4500) 

 PSYC4310 - Psykologisk behandling og behandlingsforskning (En 

redusert versjon av dagens PSYC4301) 

 PSYC4330 - Klinisk nevropsykologi – (En utvidet versjon av dagens 

PSYC4305) 

 PSYC4302 –Psykologisk behandling av voksne (ingen ny 

emnebeskrivelse har kommet inn – ønsker en identisk videreføring av dagens 

emne) 

 PSYC5304 – Utredning/tilstander og behandling av barn og unge (i 

svært stor grad foreslått videreført som dagens emne) 

 PSYC5301 - Psykologisk arbeid med familier og systeme (I stor grad en 

videreføring av dagens emne) 

 PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk (i svært stor grad foreslått videreført 

som dagens emne) 

 PSYC6320 – Praktikum (ingen ny emnebeskrivsle har kommet inn. 

Praktikumundervisningen er foreslått videreført uten de langsgående 

fordypningsemnene) 



  

3 
 

 PSYC6330 - Felles eller inndelt emne om terapi (Mangler navn!) – 

Nytt emne! 

D-sak 16/2017 Emnet med det rare i 

Hva skal dette emnet være? Per i dag foreligger det fire forslag:  

1. kliniske fordypningsemner  

2. Sakkyndighetsvurdering  

3. Rullerende temaemne  

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

fronterrommet) 

 
D-sak 7/2018 Karakterskala på programmene.  

Programrådet blir forespeilt hvordan karakterskala er foreslått for emnene 

på de nye programmene. Det skal følge med karakterskala for emner på 

søknaden til fakultetet, men det er ikke problematisk å endre karakterskala 

på et emne som ikke har startet ennå. Det vil si at endringer kan vedtas på 

senere tidspunkt. På grunn av tidspress, anmodes programrådet til å utsette 

prinsippdiskusjonen rundt karakterskala. Medlemmene bes allikevel om å 

ta stilling til om det er hensiktsmessig med bokstavkarakterer eller 

bestått/ikke bestått på emnene:  

 PSYC2320 – Profesjonsforberedende 4 

 PSYC2210 - Utviklingspsykologi 2 

 PSYC2231 - Biologisk psykologi og genetikk 

 PSYC3510 -Helse- og sosialpsykologi 

 PSYC4300 - Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne 

 PSYC4320  - Anvendt Personlighetspsykologi 

 PSYC4310 - Psykologisk behandling og behandlingsforskning  

 PSYC4330 - Klinisk nevropsykologi 

Se vedlegg 2. 

Eventuelt  

 

 

Trine Waaktaar      Bjørnar Hjulstad 

Utdanningsleder      studieleder 

 


