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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 20. mai 2020 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

26.5.2020 
Sted: Zoom-møte; https://uio.zoom.us/j/66200485297 
Tid: Kl. 12.15-14.00 
 
SAKSLISTE: 
 

O-sak 10/2020 Høstens undervisning og eksamen på PSI – digitalt/semi digitalt 

semester? 

 

Utdanningsleder og studieleder informerer. 

 

O-sak 9/2020 

(Oppfølging fra 

forrige møte) 

Forslag om emne i sakkyndighetsarbeid ved profesjonsstudiet i 

psykologi 

 

RETHOS-arbeidsgruppen har vurdert forslaget em et nytt emne i 

sakkyndighet på profesjonsprogrammet i forhold til pågående RETHOS-

prosess.  

 

Utdanningsleder informerer. 

 

D-sak 7/2020 Elektronisk oppmøteregistrering 

 

Studieadministrasjonen ønsker et vedtak fra programrådet som sikrer at alle 

emner med obligatorisk oppmøtekrav i seminarer med 25 studenter eller 

færre, registreres elektronisk.  

 

Se vedlegg 1 for nærmere begrunnelse.  

 

Studieleder innleder. 

 

V-sak 11/2020 Faglig godkjenning av emner avlagt på utveksling på 

profesjonsprogrammet (og BA/MA) 

 

Studieadministrasjonen og internasjonaliseringsansvarlige ved PSI (Julien 

Mayor og Jostein Eikrem Koløen) ønsker at faglig godkjenning av alle emne 

tatt på utveksling skal være delegert til en bestemt vitenskapelig ansatt som 

innehar vervet som ansvarlig for internasjonalisering.  

https://uio.zoom.us/j/66200485297
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Dette er en formalisering av gjeldende praksis gjennom mange år, men med 

presisering om at dette skal gjelde godkjenning av alle emner ved 

Psykologisk institutt. 

 

Se vedlegg 2 for nærmere begrunnelse for vedtaksforslaget.  

 

Forslag til vedtak:  

 

Programrådet vedtar at Psykologisk institutt skal ha en bestemt 

vitenskapelig tilsatt, med delegert myndighet, til å gjøre den faglige 

vurderingen av godkjenning for alle emne tatt på utveksling på vegne av 

kollegiet. 

 

V-sak 12/2020 Valgbare emner på BA og Profesjon 

 

Programrådet skal en gang i året vedta hvilke emner som skal være valgbare 

for bachelor- og profesjonsprogrammet det kommende året for de nye 

programstrukturene. De første semestrene dette vil være gjeldende for er 

høsten 2020 og våren 2021. (Jf. V-sak 5/2019 

https://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/referat-

2019/pr5_19_referat040619.pdf) 

 

Forslag til vedtak 

 

Programrådet vedtar følgende emner som valgbare emner høsten 2020 og 

våren 2021:  

 

Valgbare emne profesjonsprogrammet høst 2020: 

PSY2101 – Helsepsykologi * 

PSY2205 – Biopsychosocial development 

PSY2206 – Cognition, emotion and language 

PSY2301 – Bedømmings- og beslutningspsykologi 

PSY2407 – Introduction to Personnel Psychology 

PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi * 

PSY4303B – Vision and the Brain 

 

Valgbare emne bachelorprogrammet høsten 2020: 

PSYC2230 – Kognitiv nevrovitenskap 

 

 

 

https://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/referat-2019/pr5_19_referat040619.pdf
https://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/referat-2019/pr5_19_referat040619.pdf
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2101/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2205/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2206/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2301/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2407/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2503/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4303B/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC2230/index.html
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Valgbare emne profesjonsprogrammet vår 2021: 

PSY2102 – Social cognition and emotion 

PSY2103 – Sexologi 

PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi * 

PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn 

PSY4315 – Rettspsykologi 

 

Valgbare emne bachelorprogrammet våren 2021: 

PSYC3220 – Personlighetspsykologi 2 

 

* Fast valgbart emne. Dette emnet vil kunne velges hvert år (jf. V-sak 

5/2019) 

 

Eventuelt  

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     Studieleder 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2102/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2103/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2405/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2500/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4315/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3220/index.html

