
 

 

1 
 

Til medlemmer av programrådet 

Dato: 25. august 2020 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

1.9.2020 
Sted: Møterom N-202  
Tid: Kl. 12.15-14.00 
 
SAKSLISTE: 
 

O-sak 12/2020 Høstens undervisning og eksamen på PSI – fortsatt digital/hybrid 

undervisning  

 

Utdanningsleder og studieleder informerer. 

- Teaching assistants 

- Samarbeidet md LINK og erfaringsdeling 

- Undervisning våren 2021 – forutsigbarhet 

 

O-sak 13/2020 DIKU søknad om økt arbeidslivsrelevans på BA/MA 

 

Ylva Østby orienterer programrådet om at PSI skal søke DIKU om midler til et 

prosjekt for å styrke arbeidslivsrelevansen på BA/MA.  

 

D-sak 10/2020 Opprettelse av psykosepraktikum 

Dette er en videreføring av D-sak 5/2020 der en arbeidsgruppe ble nedsatt for å 

utrede og belyse ulike sider ved forslaget om å opprette et psykosepraktikum på 

profesjonsprogrammet. 

 

Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport – se vedlegg 4.  

 

V-sak 15/2020 Fritt sammensatt bachelorgrad ved ikke fullført profesjonsstudium 

 

Studenter som velger å slutte på profesjonsprogrammet i psykologi etter tre år 

kan få en fritt sammensatt bachelorgrad: 

https://www.uio.no/studier/eksamen/vitnemal/fri-bachelor/frittsammensatt-

psykologi-okonomi.html 

Det er behov for å oppdatere emnesammensetningen i denne bachelorgraden på 

grunn av ny programstruktur på profesjonsprogrammet fra og med høsten 2018. 

 

Forslag til vedtak: 

https://www.uio.no/studier/eksamen/vitnemal/fri-bachelor/frittsammensatt-psykologi-okonomi.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/vitnemal/fri-bachelor/frittsammensatt-psykologi-okonomi.html
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Programrådet vedtar betingelser og emnesammensetning for oppnåelse av fritt 

sammensatt bachelorgrad, som redegjort for og spesifisert i vedlegg 1, for 

studenter som velger å avslutte profesjonsprogrammet etter tre år. 

 

V-sak 16 /2020 Nytt klinisk fordypningsemne i sakkyndighetsarbeid på 

profesjonsstudiet i psykologi 

 

Dette er en videreføring av D-sak 9/2020, der Programrådet etter å ha drøftet 

dette var positiv til opprettelse av et emne i sakkyndighetsarbeid som et klinisk 

fordypningskurs på 11. semesteret forbeholdt de kullene som følger «gammel» 

struktur.  

  

Forslag til vedtak:  

Programrådet vedtar opprettelsen av PSYC6517 Praktisk sakkyndighetsarbeid og 

rettspsykologi: En innføring for psykologer (5 ECTS). Se vedlegg 2 for 

emnebeskrivelse.  

Emnet skal inngå i porteføljen av kliniske fordypningskurs i perioden våren-21 til 

og med våren- 23. 

 

V-sak 17 /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 3 for detaljert informasjon og begrunnelse. 

I denne runden bes programrådet om å ta stilling til opprettelsen av nye valgbare 

emner på 2. semester. Emnene skal tilbys første gang våren 2021.  

Forslag til vedtak:  

Programrådet godkjenner opprettelsen av emnene “Visual Curiosity and 

Learning” og «Hemispheric Asymmetry» med oppstart fra og med våren 2021, 

som valgbare emner på MA-programmet (Cognitiove Neuroscience). 

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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I tillegg godkjennes det at PSY4206, i samarbeid med HUS-masteren, inngår som 

et valgbart emne på MA-programmet (Cognitiove Neuroscience) fra og med 

våren 2021.  

Eventuelt  

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     Studieleder 


