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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 26. august 2019 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

04.06.2019 
Sted: N-202 (bak klubben) 
Tid: Kl. 12.15-15.00 
 
SAKSLISTE: 
 

 

O-sak 4/2019 Kandidatundersøkelsen 2018 

Presentasjon ved Joakim Dyrnes 

Vedlegg: kandidatundersøkelsen for BA, MA, profesjon og SV-fakultetet som 

helhet. 

D-sak 7/2019 Rekkefølgen på avsluttende eksamen og hovedoppgave 

I dag har vi et krav om at studenten må ha levert PSYC6100 Hovedoppgave før 
hen kan ta "avsluttende eksamen" i PSYC6310. Utfordringen med dette er at 
studenten kan levere blankt i PSYC6100 og dermed oppfyllet kravet for å kunne ta 
eksamen i PSYC6310.   
 
Mulige løsninger:  
 
1) Vi fortsetter som før uten å gjøre noe med dette smutthullet. Med andre ord 
gir vi studentene mulighet til å levere hovedoppgaven i PSYC6100 semesteret 
etter de har fullført PSYC6310.  
 
2) Vi stiller noen formelle krav til hovedoppgaven, som gjør at vi kan avvise den på 

administrativt grunnlag dersom oppgaven ikke oppfyller kravene. For eksempel 

kan vi si at oppgaver uten forside, uten innholdsfortegnelse eller under et visst 

sideantall (f.eks. 20 sider) vil avvises administrativt. Med denne løsningen må det 

også være et tilstrekkelig tidsrom mellom siste innleveringsdato i PSYC6100 og 

PSYC6310, som gir administrasjonen nok tid til å sjekke at de formelle kravene er 

oppfylt. De formelle kravene til oppgaven bør i så fall være såpass enkle og 

utvetydige at de kan sjekkes av administrasjonen. Dette vil også har innvirkning på 

hvor lang utsatt innleveringsfrist man kan gi til studenter som søker om dette med 

legeattest. 

D-sak 8/2019 Ønske om å opprette et tverrfaglig emne i rettspsykologi 
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Det er tatt initiativ til å opprette et frittstående masteremne i samarbeid med 

Juridisk fakultet. Emnet skal kunne tas av alle masterretningene samt 

profesjonsprogrammet.  

Programrådet diskuterer hvorvidt det er ønskelig å opprette dette emnet f.o.m. 

våren 2021. Hvis programrådet ønsker å gå videre med saken, sendes eventuelle 

tilbakemeldinger til initiativtaker. Saken settes opp som vedtakssak i neste 

programrådsmøte. 

Vedlegg: Emnebeskrivelse rettspsykologi 

V-sak 4/2019 Emneansvarlig for hovedoppgave og masteroppgave 
Denne saken er en forlengelse av D-sak 4/2019 om kobling av veileder og student. 

Det ble i denne saken tydelig for programrådet at ansvaret for emnene 

hovedoppgave og masteroppgave må tydeliggjøres og utvides. 

Emneansvarlig vil med støtte fra administrasjonen gjøre et arbeid med å finne ut 

hvordan emnene bør organiseres. Dette kan blant annet gjøres ved å kartlegge 

hvordan slike emner organiseres ved andre institutt ved SV-fakultetet samt ved de 

andre psykologiske instituttene. Blant det emneansvarlig bør se på er kobling av 

veileder og student samt eksamen. Dette betyr at emneansvarlig kan følge opp 

blant annet D-sak 5/2019 om muntlig eksamen på masteroppgaven.  

På samme måte som andre emner, er det avdelingsleder som utpeker 

emneansvarlig. Det bør være en emneansvarlig for hovedoppgaven samt for hver 

av masterretningene. 

Vedtaksforslag: Emnene masteroppgave og hovedoppgave skal ha 

emneansvarlige. Disse utpekes av avdelingslederne. Når emneansvarlige er på 

plass skal disse utarbeide oppgavebeskrivelse for dette vervet. Emneansvarlig skal 

også vurdere hvorvidt det skal gjennomføres muntlig eksamen eller andre former 

for muntlig tilbakemelding på masteroppgaven og hovedoppgaven. 

Emneansvarlig skal også jobbe videre med kartleggingsarbeidet knyttet til 

koblingen av studenter og veiledere og vurdere hvilke tiltak som bør settes inn. 

V-sak 5/2019 Valgbare emner på bachelor- og profesjonsprogrammet 

Dette er en forlengelse av D-sak 6/2019. Vedlagt ligger fullstendig saksgrunnlag. 

 

Vedtaksforslag: 

 De valgbare emnene skal bare gå en gang i året. Fem emner tilbys på 

høsten og tre emner tilbys på våren.  

 I tillegg til valgbare emner vil profesjonsstudentene kunne 

velge:  
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 PSY2101 – Helsepsykologi (høst) 

 PSY2503 – Samfunns-, kultur- og minoritetspsykologi 

(høst) 

 PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi (vår) 

 Bachelorstudentene vil kunne velge:  

 PSYC2230 – Kognitiv nevropsykologi (høst) 

 PSYC3220 – Personlighetspsykologi 2 (ikke tilgjengelig før 

vår 21 - (høst/vår) 

 Én gang i året vedtar programrådet hvilke emner som skal være i 

emnepoolen av valgbare emner for de to kommende semestrene. 

Fagavdelingene nominerer hvilke emner som skal være med i 

emnepoolen. Programrådet kan velge om emner som allerede er i 

emnepoolen skal fortsette eller bli byttet ut av andre emner. 

 Fagavdelingen skal til enhver tid ha ressurser til å ta seg av de 

obligatoriske emnene i programmene. Det er fagavdelingsleders ansvar å 

tilse at ikke undervisningen på valgbare emner går på bekostning av 

undervisning som skulle vært dekket på obligatoriske emner.  

 Alle emner som inngår i den valgbare poolen kan kanselleres ved lav 

påmelding. Hvor denne grensen går vil programrådet komme tilbake til. 

 De valgbare emnene trenger bare én emneansvarlig.  

 De valgbare emnene har en maks sats for timeregnskapsressurser på 100 

timer. 

V-sak 6/19 Forkunnskapskrav emner 

Vi må oppdatere forkunnskapskrav til en del emner da det er emner som legges 

ned i forbindelse med programrevisjonene. Forkunnskapskrav til ordinære emner 

kan avgjøres av emneansvarlig, men forkunnskapskrav til bacheloroppgaven bør 

vedtas av programrådet. 

Vedtaksforslag: 

Obligatoriske forkunnskaper (basert på ny struktur BA) - gjelder for PSY3091-

PSY3095. 

 

1. Gjennomført (40 sp): 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2101/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2503/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2405/index.html
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 PSY1200 

 PSY1100 

 PSY1300 

 PSY1010 

2. Gjennomført eller påmeldt til samme semester som oppmeldt til BA-oppgaven 

(30 sp): 

 PSY2101 

 PSY2503 

 PSY2405 

3. Anbefalte forkunnskaper 

 PSY1050 

 PSY1250  

 PSY2013 

 PSY2014 

V-sak 7/19 Nedleggelse av emner som ikke går lenger 

Emner som ikke lenger går må formelt nedlegges av programrådet. 

Vedtaksforslag: 

Følgende emner legges ned: 

 PSYC6506 

 PSYC6515 

 PSYC6300 

V-sak 8/19 Rekruttering og ansettelser ved PSI 

Agnes Andenæs fremmer følgende sak. 

Vedtaksforslag: 

Programrådet utformer en melding til Instituttstyret ved PSI der programrådet 

uttrykker sin bekymring over at rekrutteringspolitikken på PSI utvikler seg i en 

retning der undervisningsbehovene ved instituttet blir tatt stadig mindre hensyn 
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til. Programrådet oppfordrer styret til heretter å være langt mer oppmerksomme 

på denne siden ved rekrutteringspolitikken ved sin behandling av tilsettingssaker. 

Forslag til tekst for oversendelse sendes til programrådet før møtet 4. juni. 

Eventuelt  

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      studieleder 


