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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 22. april 2021 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 27.04.2021 

Sted: Zoom-møte  

Tid: Kl. 12.15-14.00 

 

SAKSLISTE: 

 

O-sak 

10/2021 

Orientering vedrørende undervisningen  

 

- Hvordan blir undervisningen og eksamen høsten 2021 

- Undervisningslunsj 7. mai 

- Status for RETHOS og evaluering fra NOKUT 

 

Utdanningsleder og studieleder informerer. 

D-sak 

8/2021 

Midler til studentassistenter  

Fakultetet fikk i brev av 9. april 2021 fra universitetsdirektøren en øremerket tildeling 

som skal gå til å lønne studenter for å gi faglig oppfølging av andre studenter. Av disse 

midlene har PSI fått tildelt 700.000 kroner. Forslag til gode tiltak vi kan finansiere 

over dette budsjettet?  

 

Midlene kommer med følgende føringer: 

 

 Studentene skal være aktive studenter på tidspunktet for avlønning. 

 Det skal legges til rette for at studenter skal kunne søke på jobbene.  

 Midlene er øremerket for formålet og skal brukes i 2021. KD har bedt universitetene 

rapportere på bruk og planlagt bruk innen 1. september 2021.   

D-sak  

9/2021 

Ressursrammer ved PSI 

Vi har behov for ressursrammer for undervisning og eksamen for emner ved PSI. I 

2017 ble det utarbeidet et forslag til nye ressursrammer for ulike emnekategorier 

(vedlegg 1). Forslaget ble aldri drøftet ferdig eller vedtatt i programrådet. Vedlagt 

forslag er regnet ut på gamle undervisningssatser og inkluderer ikke eksamen. Er 

dokumentet likevel et godt grunnlag for å utarbeide et forslag til nye ressursrammer 

som kan sende til styrebehandling? 
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O-sak 

11/2021 

 

Semesteransvarlig for Profesjon, Bachelor og Master 

 

Dette er en oppfølging av V-sak 2/2021 hvor det ble vedtatt at det skal være en 

semesteransvarlig for alle semestre.  

 

Oppfølging og sikring av at semesteransvarlig blir tildelt: Hvordan kan dette kan løses 

på best mulig måte?  

 

Studieleder orienterer.  

 

V-sak 

6/2021 

Registrering av studentprosjekter i FORSKPRO  
Dette er en oppfølging av D-sak 11/2020 og V-sak 1/2021 om registrering av 

studentprosjekter i FORSKPRO.  

 

Etter en runde med avklaringer med personvernansvarlig, instituttleder og 

forskningsleder kommer saken nå tilbake til Programrådet.  

Utdanningsleder informerer. 

 

Sjekkliste og prosedyrebeskrivelse for hvordan studentprosjekter kan registreres finnes 

på våre nettsider:  

https://www.uio.no/english/for-employees/unitpages/sv/psi/research-support/research-

procedures/student-projects/  

 

Forslag til vedtak: Programrådet vedtar at alle studentprosjekter skal registreres i 

FORSKPRO, og at en godkjent prosjektbeskrivelse er innbefattet i denne 

registreringen.  

Eventuelt  

 

 

Vibeke Moe      Jostein Eikrem Koløen 

Utdanningsleder     Studieleder 


