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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 1. oktober 2019 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

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

 

O-sak 5/2019 Opptak 

Utdanningsleder orienterer om årets opptak til studieprogrammene våre. 

O-sak 6/2019 Overbooking på studieprogrammene og konsekvenser for undervisning 

Utdanningsleder orienterer om behov for overbooking og hvilke konsekvenser 

dette kan få for undervisningen vår. 

O-sak 7/2019 Undervisningsassistenter høsten 2019 

Det er en økt etterspørsel etter undervisningsassistenter ved instituttet. 

Utdanningsleder orienterer om hvordan instituttet jobber med dette. 

O-sak 8/2019 Prosjektmidler til utvikling av undervisning 

Instituttet har fått midler til utvikling av undervisnings- og vurderingsformer samt 

er med på nye søknader. Utdanningsleder orienterer. 

D-sak 9/2019 Vitnemålsutdeling/avslutningsseremoni 

Studenter på profesjonsprogrammet har ytret et sterkt ønske om å ha 

vitnemålsutdelingen i universitetets Aula. Ledelsen har hatt som utgangspunkt at 

man skal følge tradisjonen med å ha vitnemålsutdelingen på instituttet, men 

ønsker å søke råd hos programrådet. Ledelsens innstilling er uansett at det ikke 

skal være forskjellsbehandling mellom instituttets studieprogram. 

 

Sakspapirer blir ettersendt. 

D-sak 10/2019 Valgbare emner 

Programrådet diskuterer konkrete forslag til valgbare emner for BA og profesjon. 

Endelig vedtak om hvilke emner som skal være valgbare fattes i neste 

programrådsmøte. 

 

Forslag til valgbare emner ettersendes. 

V-sak 9/2019 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.  

I forrige programrådsmøte diskuterte programrådet opprettelsen av et slikt emne 

og hadde noen spørsmål til emneansvarlig. Avdelingslederne skulle også avgjøre 

hvorvidt vi har ressurser til å opprette et slikt emne. 

Vedlegg: Svar fra emneansvarlig 

Vedlegg: Emnebeskrivelse rettspsykologi 

V-sak 10/2019 Arbeidsgruppe for emneansvar på hovedoppgaven 
Det skal oppnevnes en emneansvarlig for hovedoppgaven. For å utrede hvilke 

oppgaver som skal legges til en slik rolle samt forslag til hvordan 

hovedoppgaveemnet kan organiseres, oppnevnes det en arbeidsgruppe. 

Eventuelt  

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      studieleder 


