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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 9. juni 2020 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

16.6.2020 
Sted: Zoom-møte;  
Tid: Kl. 12.15-14.00 
 
SAKSLISTE: 
 

O-sak 11/2020 Høstens undervisning og eksamen på PSI – tiltak for å styrke den 

digitale/semidigitale undervisningen 

 

Utdanningsleder og studieleder informerer. 

 

D-sak 8/2020 Språknivå/-krav på profesjonsstudiet norsk/nordisk 

 

Alle studenter som starter på profesjonsstudiet må ha dokumentert 

ferdighetsnivå i norsk i samsvar med kravet hos Samordna Opptak 

(https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sprakkrav/krav-til-

norsk-og-engelsk-for_hoyere_utdannning/index.html).  

Vi har erfart at dette ikke nødvendigvis er tilstrekkelig. Ved enkelte tilfeller 

opplever vi at studenter får problem med å følge undervisning, forstå og gjøre 

seg forstått på norsk/nordisk. Det har skjedd at studenter er kommet til andre 

halvdel av studiet før problemene blir så åpenbare at de ikke klarer å 

gjennomføre praksis. Å inneha et visst språklig nivå i norsk/nordisk språk er en 

viktig forutsetning for å kunne fungere som psykolog i det norske helsevesenet.  

Vi ønsker derfor å bedre kunne sikre at våre kandidater har et tilfredsstillende 

språklig nivå tidlig i studiet. Slik programmet er bygget opp i dag kan det være 

naturlig å legge denne språkkomponenten inn i ferdighetsmålene og vurderingen 

av eksamen for den profesjonsforberedende linjen.  

På denne bakgrunn ber vi om at programrådet diskuterer hvorvidt det er 

ønskelig å innføre norsk/nordisk språk som et konkret ferdighetsmål i den 

profesjonsforberedende linjen - PSYC1202, PSYC1302 og PSYC2302 – og der 

tilfredsstillelse av dette ferdighetsmålet er et kriterium for å bestå emnet. 

 

 

https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sprakkrav/krav-til-norsk-og-engelsk-for_hoyere_utdannning/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sprakkrav/krav-til-norsk-og-engelsk-for_hoyere_utdannning/index.html
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D-sak 9/2020 Nytt klinisk fordypningsemne i sakkyndighetsarbeid på 

profesjonsstudiet i psykologi 

 

Dette er en videreføring av O-sak 9/2020, der Programrådet ga støtte til 

RETHOS-gruppens anbefaling om å utsette en ev. opprettelse av nytt emne i 

sakkyndighetsarbeid på det nye profesjonsprogrammet.  

 

Programrådet bes nå å diskutere opprettelse av emne i sakkyndighetsarbeid som 

et klinisk fordypningskurs på 11. semesteret forbeholdt de kullene som følger 

«gammel» struktur.  

 

Bakgrunnen er at vi står foran noen store kull på «gammel» struktur (studenter 

som startet på programmet før høsten 2018), og at det vil være behov for mer 

kapasitet innenfor de kliniske fordypningskursene i perioden vår-21 til  vår 23, 

da siste kull på «gammel» struktur er ferdig med 11. semester.  

 

Utdanningsleder innleder. 

 

V-sak 13/2020 Elektronisk oppmøteregistrering 

 

Dette er oppfølging av D-sak 7/2020, der Programrådet etter drøfting var positiv 

til forslaget om å innføre elektronisk oppmøteregistrering. 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet vedtar at oppmøte på alle emner med obligatorisk oppmøtekrav 

som hovedregel skal registreres elektronisk i seminarer med 25 eller færre 

studenter. Ordningen gjelder fra høsten 2020.  

 

V-sak 14/2020 Progresjonskrav for profesjonsprogrammet  

 

Dette er oppfølging av D-sak 6/2020. 

 

Studieadministrasjonen har nå i samarbeid med utdanningsleder gjennomgått 

detaljene i tidligere innsendt forslag fra Drøftingsutvalget for studentatferd ved 

PSI, se vedlegg 1 for gjennomgang med kommentarer.  

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet vedtar progresjonskravene (V-1 til V-3) slik som beskrevet i 

vedlegg 2. 

V-1: Vedtak om maksimalt antall praksisperioder 

https://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/referat-2020/referat-programradsmote-mai-2020.pdf
https://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/referat-2020/referat-programradsmote-mai-2020.pdf
https://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/referat-2020/referat-programradsmote-april-2020.pdf
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V-2: Vedtak om generelle progresjonskrav 

V-3: Vedtak om emnespesifikke obligatoriske forkunnskapskrav 

 

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: 

Programrådet vedtar betingelser og emnesammensetning for oppnåelse av fritt 

sammensatt bachelorgrad, som redegjort for og spesifisert i vedlegg 3, for 

studenter som velger å avslutte profesjonsprogrammet etter tre år. 

 

Eventuelt  

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     Studieleder 

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

