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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 20. april 2020 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

28.4.2020 
Sted: Zoom-møte ( https://uio.zoom.us/j/66945036186 ) 
Tid: Kl. 12.15-14.00 
 
SAKSLISTE: 
 

O-sak 6/2020 Korona og konsekvenser for undervisning og eksamen 

 

Utdanningsleder og studieleder informerer. 

 

O-sak 7/2020 Endre karakterskala på PSY4303B - Vision and the Brain. 

 

Emneansvarlig (B. Laeng) ønsker å endre karakterskala fra A-F til 

bestått/ikke bestått.  

Emnet har tidligere brukt karakterskala A-F, men da var det et større emne 

(10 poeng), med essay, og obligatorisk oppmøte. Emnet er nå redusert til 5 

studiepoeng uten obligatorisk oppmøte og uten essay.  

Emneansvarlig har erfart at det var lite hensiktsmessig å gi bokstavkarakter 

på de muntlige presentasjonene, og ønsker derfor bestått/ikke bestått. 

 

Studieleder informerer. 

 

O-sak 8/2020 Fjerne obligatorisk aktivitet på PSY2101 - Helsepsykologi 

 

Emneansvarlig (I. Kvalem) ønsker å fjerne obligatorisk aktivitet på PSY2101.  

Emnet har forsøkt å ha som obligatorisk aktivitet at studentene må 

gjennomføre to av tre Multiple Choice-prøver som er knyttet til 

pensumboken. Denne ordningen har fungert dårlig fordi den krevde adgang 

til forlagets testside. Adgangskoden til denne siden fulgte med pensumboken 

og forlaget trykte opp for få, i tillegg til at ikke alle studenter kjøpte boken 

fordi de ville bruke gamle utgaver.  

 

Studieleder informerer. 

 

 

 

 

https://uio.zoom.us/j/66945036186
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O-sak 9/2020 Opprettelse av nytt tverrfaglig emne i rettspsykologi (og 

sakkyndighet) 

 

Dette er en oppfølgingssak av V-sak 11/2019, der det ble vedtatt å opprette et 

emne i rettspsykologi (PSYJUS4100). Den 6.2.20 ble emnet også godkjent i 

Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap.  

Se vedlegg 5 for tentativ emnebeskrivelse.  

 

Emnet skal starte opp første gang våren 2021 med Tim Brennen som 

emneansvarlig. Emnet skal være et valgbart emne på MA-nivå for MA-

programmene i psykologi og rettsvitenskap.   

I tillegg er emnet planlagt å være tilgjengelig som et valgbart emne på 

profesjonsprogrammet i psykologi (5. eller 6. semester).  

 

Fagutvalg for rettspsykologi og sakkyndighet (FURS) i NPF ga i februar 2020 

en tilbakemelding til universitetene vedrørende kurs og utdanning i 

rettspsykologi og sakkyndighetsarbeid ved profesjonsstudiet i psykologi (se 

vedlegg 6).  

Det kan være fornuftig at RETHOS-arbeidsgruppen vurderer ytterligere kurs 

i rettspsykologi og sakkyndighet opp mot RETHOS, og også ta i betraktning 

innholdet i PSYJUS4100 i denne sammenhengen.  

Utdanningsleder og studieleder informerer. 

 

D-sak 4/2020 Emneansvar og organisering av hovedoppgaven (PSYC6100) 

 

Dette er en oppfølging av V-sak 10/2019. 

 

Arbeidsgruppe for emneansvar på hovedoppgaven har nå levert sin rapport, 

se vedlegg 1.   

 

Hvordan vurderer programrådet forelagte forslag til beskrivelse av 

oppgavene til emneansvarlig, samt forslag til hvordan hovedoppgaveemnet 

kan organiseres med særlig henblikk på tiltak for å koble studenter og 

veiledere på hovedoppgaveprosjekter? 

 

Utdanningsleder innleder. 
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D-sak 5/2020 Opprettelse av psykosepraktikum på profesjonsprogrammet 

 

I samarbeid med Vinderen DPS ønsker Fagruppen i psykopatologi, Klinisk 

fagavdeling, å opprette psykosepraktikum på profesjonsprogrammet. 

 

Se vedlegg 2 for nærmere informasjon om tankene bak opprettelse av 

psykosepraktikum.  

 

Utdanningsleder innleder. 

 

D-sak 6/2020 Økt bruk av obligatoriske forkunnskapskrav på 

profesjonsprogrammet 

 

Drøftingsutvalget for studentatferd ved PSI har rettet en henvendelse til 

programrådet om å vurdere en innskjerping av forkunnskapskravene i 

profesjonsutdanningen. 

 

Se vedlegg 3 for forslag til endringer. 

 

Utdanningsleder innleder. 

 

V-sak 7/2020  Form på MA-oppgaven 

 

Masteroppgaven kan enten skrives i artikkelform eller i monografiform, se 

punkt F) i ‘Retningslinjer og krav’ for masteroppgaven: 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4090/masteroppgave-

ved-psi%3A-retningslinjer-og-krav-.html  

 

Slik det fremstår leverer egentlig alle masterstudenter i et format som faller 

mellom monografi og artikkel format – et slags utvidet artikkel format. 

 

Forslag til vedtak: 

«Monografi» fjernes fra punkt F i ‘Retningslinjer og krav’ for 

masteroppgaven 

 

V-sak 8/2020 PSI sommerstipend for MA studenter 

 

Dette er en oppfølging av D-sak 3/2020 der det fremkom ønske om at 

stipendet skal kunne tilbys noe mer fleksibelt enn hva som har vært tilfelle 

tidligere, men fortsatt med en felles søknadsfrist.  

 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4090/masteroppgave-ved-psi%3A-retningslinjer-og-krav-.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4090/masteroppgave-ved-psi%3A-retningslinjer-og-krav-.html
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Forslag til vedtak: 

Programrådet vedtar utlysningstekst for 2020 for MA-stipend slik det 

fremkommer av vedlegg 7.  

 

 

V-sak 9/2020 (Teknisk) endring av eksamensform i PSYC4401 og PSYC5410 

Tidligere har eksamensformen i PSYC4401 og PSYC5410 vært «rapport». 

Rapporten er en evalueringsrapport som studenten og veileder fyller ut etter 

endt praksis. Studentene får emnet bestått dersom de leverer rapporten til 

praksiskonsulenten ved PSI. Det ønskes en endring ettersom praksislærer vil 

være bedre egnet til å vurdere om studentens praksisperiode er godkjent/ikke 

godkjent, enn hva praksiskonsulenten er.  

Forslag til vedtak:  

Eksamensformen i PSYC4401 og PSYC5410 endres til «praksis». Dette 

innebærer at praksisperioden godkjennes i sin helhet, basert på 

tilfredsstillende oppmøte på praksisplassen og godkjent evalueringsrapport 

fra praksisstedet. Endringen fører til at praksisstedet gjør den endelige 

vurderingen av om studenten har bestått praksisemnet eller ikke, heller enn at 

dette er opp til praksiskonsulenten. Emnene vil fortsatt legges opp og 

gjennomføres som tidligere, og endringen er i høy grad kun teknisk 

administrativ.   

V-sak 10/2020 Nye valgbare emner på MA i Cognitive Neuroscience  

Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap ønsker å tilby flere valgbare 

emner på 1. og. 2. semester på MA-programmet (Cognitiove Neuroscience); 

https://www.uio.no/english/studies/programmes/psychology-

master/programme-options/cogneuro/structure/structure-F2018.html 

Se vedlegg 4 for detaljert informasjon og begrunnelse. 

I denne runden bes programrådet om å ta stilling til opprettelsen av ett nytt 

valgbart emner på 1. semester – «Research communication» (5 ECTS). 

Emnet skal tilbys første gang høsten 2020.  

 

 

https://www.uio.no/english/studies/programmes/psychology-master/programme-options/cogneuro/structure/structure-F2018.html
https://www.uio.no/english/studies/programmes/psychology-master/programme-options/cogneuro/structure/structure-F2018.html
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Forslag til vedtak:  

Programrådet godkjenner opprettelsen av emnet «Research communication» 

med oppstart fra og med høsten 2020, som et valgbart emne på MA-

programmet (Cognitiove Neuroscience). 

Eventuelt  

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     studieleder 


