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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 25. oktober 2019 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

08.10.2019 
Sted: V317 
Tid: Kl. 12.15-15.00 
 
SAKSLISTE: 
 

 

O-sak 9/2019 Programbeskrivelse profesjonsprogrammet 

RETHOS har hatt konsekvenser for profesjonsprogrammet. Dette må tydeliggjøres 

i programbeskrivelsen. Utdanningsleder informerer. 

O-sak 10/2019 Brukertesting av nettsider 

Instituttet er opptatt av at vi kommuniserer godt med ansatte, studenter og andre 

samarbeidspartnere. En viktig del av kommunikasjonen vår er nettsidene våre. 

Studieadministrasjonen vil sette i gang med en brukertesting av studienettsidene 

våre. Det informeres mer om arbeidet i møtet. 

O-sak 11/2019 Oppfølging av sak om muntlig forsvar av masteroppgaven 

Før sommeren fremmet studentene en sak hvor de ønsket å innføre muntlig 

forsvar av masteroppgaven. Studieleder orienterer om arbeidet videre med dette. 

V-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. 

 

Saken ble ikke diskutert ferdig i forrige møte. Konklusjonen fra møtet i september 

var at PSI skal være ansvarlig for gjennomføringen av vitnemålsseremonien og at 

det skal være likt mellom profesjonsstudiet og master. 

 

For høstens vitnemålsutdeling vil det imidlertid ikke være aktuelt å ha i aulaen da 

det ikke er ledige datoer som også passer studentene. 

V-sak 10/2019 Valgbare emner 

Dette er en oppfølging av D-sak 10/2019. 
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Programrådet skal vedta hvilke emner som skal være valgbare for BA og profesjon 

i 2020. Avdelingslederne har satt opp en liste over hvilke emner de foreslår. Listen 

er prioritert og samkjørt mellom avdelingene. 

 

I utvelgelsen av valgbare emner er det viktig å tenke på at vi må ha et utvalg 

engelske emner slik at innreisende utvekslingsstudenter har emner å ta. Vi skal 

kunne tilby engelske semestre og må derfor ha minst 30 studiepoeng engelske 

emner. 

 

Forslag til valgbare emner ettersendes. Se også vedtak i V-sak 5/2019 

https://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/referat-

2019/pr5_19_referat040619.pdf 

 

Vedlegg: Oversikt over dagens valgbare emner 

V-sak 11/2019 Opprettelse av et tverrfaglig emne i rettspsykologi 

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 junimøtet til programrådet 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. 

I septembermøtet til programrådet ble saken ytterligere diskutert. Programrådet 

ønsket imidlertid en totalvurdering av ressursene fra avdelingsleder, Stein 

Andersson. 

V-sak 12/2019 Uttelling i timeregnskapet for sensur 
Saken fremmes av Stein Andersson. 
 
Programrådet har tidligere vedtatt at sensursatsen på 1,5 timer som gis til “Større 

innleveringer og tilsvarende” skal gis der oppgavene er på mer enn 5000 ord. 

Sensorene i emnet PSYC2103 har reagert på at de kun får 0,75 timer per oppgave. 

I emnet skal studentene levere en oppgave på minst 4200 ord hvor studenten 

velger tema selv.  

Vedtaksforslag: 

Saken har tre mulige vedtak: 

1. Grensen for større innleveringer og tilsvarende går ved 5000 ord. Det gis 

derfor ikke mer enn 0,75 timer for sensur i PSYC2103. 

https://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/referat-2019/pr5_19_referat040619.pdf
https://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/referat-2019/pr5_19_referat040619.pdf
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2. Grensen for større innleveringer og tilsvarende går ved 5000 ord. Det gis 

imidlertid uttelling for 1,5 timer for sensur I PSYC2103 da dette emnet 

skiller seg fra ordinære innleveringer da studentene bestemmer tema 

selv. Dette emnet er derfor et unntak. 

1. Grensen for større innleveringer og tilsvarende endres fra 5000 ord til 

4000 ord. 

V-sak 13/2019 Praksis på bacheorprogrammet 
Studentrepresentantene ønsker å ta opp en vurdering av å innføre praksis på BA 
programmet og fremmer derfor denne saken. Saksfremlegget ligger som vedlegg 
til saken. 
 
Utdanningsleder har vurdert saken og ønsker å se dette i en større sammenheng. 
Arbeidslivsrelevans kan innføres på mange ulike måter, ikke utelukkende med et 
praksisemne. Utdanningsleder ønsker derfor å nedsette en arbeidsgruppe 
bestående av studenter, vitenskapelig ansatte og administrasjon som skal vurdere 
ulike tiltak for arbeidslivsrelevans. 
 
Vedtaksforslag: 
Det settes ned en arbeidsgruppe som skal vurdere ulike arbeidslivsrelevanstiltak 
for bachelor- og masterprogrammet. Utdanningsleder finner egnede og villige 
personer til å sitte i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal presentere sitt arbeid 
for ny instituttledelse og programråd på første møte i prorgramrådet i 2020. 

Eventuelt  

 

Trine Waaktaar       

Utdanningsleder  

 

Joakim Dyrnes 

studieleder       


