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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 25. november 2020 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 1.12.2020 
Sted: Zoom-møte  
Tid: Kl. 12.15-14.00 
 
SAKSLISTE: 
 

O-sak 16/2020 Undervisning og eksamen, våren 2021  

 

- Det er lagt opp til en videreføring av digital/hybrid undervisning etter 

modell fra inneværende semester  

- Fokusgruppe undersøkelse i samarbeid med LINK 

- Studentundersøkelsen fra juni-20  

- Innkomne søknader fra avdelingene om ‘teaching assistants’ for 2021 

 

Utdanningsleder og studieleder informerer 

D-sak 11/2020 

(Oppfølging fra 

forrige møte) 

Registrering av studentprosjekter i FORSKPRO 

 

Studentene skal levere inn prosjektbeskrivelse som en del av de obligatoriske 

aktivitetene til master- og hovedoppgaven.  

 

For å styrke oppfølging av personvern og etikk i studentoppgaver bes 

Programrådet drøfte hvorvidt alle studentprosjekter også bør registreres i 

FORSKPRO, og at en godkjent prosjektbeskrivelse er innbefattet i denne 

registreringen.  

 

Silje E. Reme, fra Forskningsetisk komite ved PSI, innleder om retningslinjer 

eller prinsipper vi har når det gjelder etisk vurdering av hoved- og 

masteroppgaver i Internetisk komite opp.  Hva gjelder (bør gjelde?). Når skal 

hoved- og masteroppgaver vurderes av Internetisk komite?  

 

Administrativt ansvarlig for datahåndtering og personvern ved PSI, Torgrim 

Langleite, vil informere om mulige prosedyrer for registrering av 

studentprosjekter i FORSKPRO.  
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V-sak 21/2020 MA-opptaket; endring av opptaksinformasjon for søkere fra andre 

norske læresteder og nedsetting av opptakskomite 

 

 

Høsten 2017 besluttet PSI at enkelte norske bachelorutdanninger i psykologi 

skulle ha tilleggskrav for å oppfylle kravet til fordypning som vi legger til grunn 

i vårt MA-opptak - Se vedlegg 1 for sakspapirer fra 2017 der dette er nedfelt.  

 

Siden da har PSI lagt ut spesifikk opptaksinformasjon til eksterne søkere på 

våre nettsider. Dette medfører at opptaksinformasjon for søkere fra eksterne 

norske læresteder kontinuerlig må vedlikeholdes, oppdateres og revurderes ved 

endringer og revisjoner av bachelorutdanningene i psykologi. 

 

Representantene for de ulike temaløpene på HUS, sammen med 

studiekonsulent på MA, ønsker at Programrådet tar stilling til om den 

spesifikke opptaksinformasjonen nå bør fjernes fra våre nettsider. Se vedlegg 

2 for en nærmere redegjørelse og argumentasjon for dette.  

Programrådet bør i forlengelsen av dette også ta stilling til hvordan PSI skal 

vurdere kvalifikasjonen av søkere fra andre norske læresteder til vårt 

masterprogram.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Programrådet vedtar at den spesifikke opptaksinformasjonen for søkere 

fra andre norske læresteder fjernes fra våre nettsider for masteropptaket 

2021. I etterkant av opptaket vil vi vurdere om dette skal være en varig 

løsning.  

 

2. Programrådet vedtar at det nedsettes en fagkomite med 4 

representanter fra alle masterretninger (1 for arb/org, 1 for KogNev og 2 

fra HUS) som opptakskomite for 2021 så fort som mulig.  

En komite må nedsettes hvert år. Masterkonsulenten fungerer som 

sekretær for komiteen. 

 

Opptakskomiteen skal sammen med MA-konsulent oppdatere vårt 

opptaksgrunnlag for utdanninger fra andre norske læresteder i forkant av 

opptaket, samt bistå i opptaksrelaterte problemstillinger som måtte komme 

under opptaket.  

 

Arbeidet i opptakskomiteen gir time-for-time uttelling i timeregnskapet. 

 

 

https://www.uio.no/studier/program/psykologi-master/studieretninger/helse-utvikling-samfunn/opptak/
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V-sak 22/2020 Samarbeid med OLA-programmet 

 

Masterprogrammet for organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) ønsker å inngå en 

avtale med PSI om leveranse av to fordypningsemner som er relevante for OLA 

studenter – dette gjelder; 

 PSY4404 - Human – Technology – Organisasjon  

 PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi 

Se vedlegg 3 for nærmere redegjørelse for forslaget.  

 

Kapasitet og pedagogisk opplegg på disse emnene vil, ut fra de respektive 

emneansvarliges vurdering, være mulig å ivareta med opptak av OLA-studenter 

i tillegg til våre egne masterstudenter 

 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Programrådet vedtar at PSI inngår en avtale med OLA-programmet, som vil gi 

en forutsigbar tilgang til emnene PSY4404 og PSY4505 for studenter på OLA-

programmet.  

V-sak 23/2020 Endre tittel og obligatoritet på PSY4301B 

 

Emneansvarlig, Geir Overskeid, ønsker å endre tittel på PSY4301B, samt fjerne 

obligatorisk oppmøte på forelesningene i emnet. Emnets profil eller innhold 

endres ikke for øvrig.  

 

Se vedlegg 4 for nærmere begrunnelse for forslaget.  

 

Forslag til vedtak 

 

Programrådet vedtar at PSY4301B endrer navn til «Decisions, judgments, and 

social cognition», samt at det fra og med våren 2021 ikke vil være obligatorisk 

oppmøte på forelesningene i emnet.  

 

V-sak 24/2020 Endre vurderingsform på PSY4405 

 

Emneansvarlige (H. Bang og B. Lau) på PSY4405 - Ledelse, team og 

kommunikasjon i organisasjoner (10 ECTS) ønsker å endre vurderingsform fra 

‘semesteroppgave’ til 14 dagers  hjemmeeksamen i temaene "team" og "ledelse". 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4404/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4505/index.html
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Bakgrunnen for dette ønsket er at eksamen for de to delene i praksis har vært 

gjennomført som en tidsavgrenset hjemmeeksamen de siste semestrene, og at 

forslaget innebærer mer en formalisering av praksis.  

Når det kommer til den delen av emnet som omhandler kommunikasjon, må 

studentene bestå den praktiske ferdighetstreningen. 

 

Forslag til vedtak 

 

Programrådet vedtar at vurderingsformen på emnet PSY4405 endres til 14 

dagers hjemmeeksamen fra og med høsten 2021.  

 

Eventuelt  Møtetidspunkter for Programrådet, våren 2021 

 

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     Studieleder 


