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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 28. januar 2020 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

11.02.2020 
Sted: N-202 (bak klubben) 
Tid: Kl. 12.00-14.00 
 
SAKSLISTE: 
 

O-sak 1/2020 Velkommen til nytt programråd 

 

Kort introduksjon av medlemmene og programrådets mandat og funksjon. 

 

Justering av programrådets sammensetning. Utdanningsleder informerer. 

 

V-sak 1/2020 Møtetidspunkt for programråd våren 2020 

 

Forslag til vedtak: 

10. mars 

28. april 

26. mai 

16. juni 

 

V-sak 2/2020 Implementering av RETHOS på profesjonsprogrammet 

 

RETHOS får konsekvenser for profesjonsprogrammet. Dette må 

tydeliggjøres i programbeskrivelsen og i innholdet til programmet. Det må 

gjøres en gjennomgang av profesjonsprogrammet etter endelig vedtak om 

RETHOS (ref. O-sak 9/2019). 

Vedtatt forskrift her:  

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-01-03-16 

 

Forslag til vedtak:  

Det nedsettes en arbeidsgruppe for implementering av RETHOS på 

profesjonsprogrammet.  

Arbeidsgruppens mandat: Komme med en klar anbefaling om hva som er 

dekket, hva vi mangler og hva som må gjøres. 

Tidsfrist: Rapport leveres programråd innen 1. oktober 2020? 

 

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-01-03-16
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Vedlegg 1: Forslag til kriterier for hvem som skal være representert i 

arbeidsgruppen. 

V-sak 3/2020  Kvalitet og arbeidslivsrelevans på BA- og MA-programmet 

 

Oppfølging av programrådsvedtak (ref. V-sak 13/2019) vedrørende 

arbeidslivsrelevans på BA- og MA-programmet ved PSI. 

 

Forslag til vedtak:  

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på mulige tiltak for 

arbeidslivsrelevans på BA- og MA-programmet, men med et hovedfokus på 

BA. Arbeidsgruppen skal bestå av både vitenskapelige, studenter og admin. 

 

Arbeidsgruppens mandat: Komme med forslag til tiltak som kan; 

- styrke arbeidslivsrelevansen på BA- og MA-programmet 

- synliggjøre kvaliteten på bachelor- og masterprogrammene i 

psykologi 

Arbeidsgruppen skal bestå av vitenskapelige, studentrepresentanter for 

både BA- og MA-programmet og admin.  

 

Tidsfrist: Rapport leveres programråd innen 1. oktober 2020? 

 

Vedlegg 2: Notat som kartlegger hva som gjøres av arbeidslivsrelevanstiltak 

på lignende studier (Ettersendes innen tirsdag 4.2).  

V-sak 4/2020 Vitnemålsutdeling/avslutningsseremoni 

 

Vedtak om lokasjon for vitnemålsutdelingene i aulaen eller auditorium 4 

skal fattes i første programrådsmøte i 2020 (ref. V-sak 9/2019).  

 

Admin har foretatt en liten undersøkelse gjennom nettskjema (januar 

2020) sendt ut til alle studenter på alle program som ligger an til 

gradsoppnåelse våren 2020, for å kartlegge de ulike programmenes 

preferanser i forhold til lokasjon for vitnemålsutdeling. Dette presenteres 

på møtet av studieleder.  

 

Forslag til vedtak:  

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

D-sak 1/2020 Undervisningsassistenter  

 

Det er en økt etterspørsel etter undervisningsassistenter ved instituttet, 

særlig knyttet til storgruppeundervisning/ introduksjonsemner (ref. O-sak 

7/2019). Dette er også knyttet til det økte fokuset på mer studentaktive 

læringsformer og varierte virkemidler i undervisningen; 

https://www.uio.no/for-

ansatte/enhetssider/sv/psi/undervisning/undervisningsressurser/ 

 

Prinsipiell drøfting knyttet til bruk av undervisningsassistenter, og hvilke 

kriterier som skal ligge til grunn for tildeling av dette.  

 

Studieleder innleder. 

D-sak 2/2020 Multiple choice eksamen på storgruppeundervisning/ introduksjonsemner? 

 

Er multiple choice eksamen en tilfredsstillende vurderingsform, sett opp 

mot andre vurderingsformer, på innføringsnivå? 

 

Kan en eventuell ressursbesparelse i forbindelse med dette allokeres til mer 

studentaktive læringsformer og ulike undervisningstiltak (f.eks. bruk av 

undervisningsassistenter)?  

 

Francisco Pons innleder. 

  

O-sak 2/2020 Nasjonalt samarbeid ifm. RETHOS 

 

Utdanningsleder informerer 

O-sak 3/2020 Nasjonal arbeidsgruppe (NFO)  

 

NFO (Norsk fagorgan for forskning og utdanning i psykologi), fagorgan 

under UHR, besluttet i møte i okt.-19 å nedsette nasjonal arbeidsgruppe. 

Formålet er å bidra til å synliggjøre kvaliteten på bachelor – og 

masterprogrammene i psykologi, fremme en mer nasjonalt samkjørt profil 

på programmene og å sikre klare formuleringer av studentens 

sluttkompetanse med hensyn til samfunns- og arbeidslivsrelevans. 

 

PSI har meldt inn to kandidater til denne arbeidsgruppen.  

Eventuelt  

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     studieleder 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/undervisning/undervisningsressurser/
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/undervisning/undervisningsressurser/

