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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 10. februar 2021 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 16.2.2021 
Sted: Zoom-møte  
Tid: Kl. 12.15-14.00 
 
SAKSLISTE: 
 

O-sak 

4/2021 

Orientering vedrørende undervisningen  

 

- Informasjon til studenter og undervisere i en uforutsigbar tid i vedrørende  

undervisningen vår (fysisk vs digital undervisning) 

- «Si-fra-systemet» ved UiO og oppfølging fra PSI 

- Deltagelse i pilot for nytt emneevalueringssystem (PSYC5315 og PSYC2230); 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/emneevaluering/ 

 

Utdanningsleder og studieleder informerer 

O-sak 

5/2021 

Innkomne søknader om ‘teaching assistant’ i 2021 

 

Søknadsfrist for andre utlysningsrunde er 14.2. Jostein Koløen informerer om innkomne 

søknader og Utdanningsleder orienterer om videre oppfølging. 

O-sak 

6/2021 

‘Undervisningslunsj’ ved PSI 

 

Det planlegges for en serie med undervisningslunsjer på PSI utover våren for våre 

ansatte, med ulik tematikk relatert til undervisningsvirksomheten vår. 

 

Med bakgrunn i rapporten fra LINK (som ble presentert på forrige Programrådsmøte) 

vil tema for den første lunsjen være studiehverdagen til våre studenter og deres 

erfaringer med helt eller delvis digital undervisning. 

 

Utdanningsleder informerer.  

D-sak 

2/2021 

Semesteransvarlige på profesjons- og bachelorprogrammet, samt ansvarlig 

for de ulike masterretningene  

 

Det er viktig at emneansvarlige kommuniserer godt både seg imellom og med 

studiekonsulent, slik at planleggingen av ulike aktiviteter innen og mellom de ulike 

emnene kan koordineres best mulig.  

Oppnevning av en semesteransvarlig kan bidra til å sikre helhet og best mulig 

koordinering mellom emnene innen og på tvers av semestre.  

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/emneevaluering/


  

2 
 

 

Dette har vært praksis tidligere på profesjonsstudiet, men per i dag ser dette ut til å 

variere mellom semestrene. Vi ønsker også at programrådet diskuterer om det er behov 

for tilsvarende rolle på BA- og MA-programmet.  

 

Utdanningsleder innleder.  

D-sak 

3/2021 

Evaluering av forelesninger 

 

På medisinsk fakultet har man en ordning hvor studentene kan gi tilbakemelding til 

underviser etter enkeltforelesninger.  

https://nettskjema.no/a/124588?fbclid=IwAR3z5QaZVQXA7bIAUqwdH1qtcVaejwgxbz

ezyOmw92j1kWmqRUmIcsvPuQ0#/page/1 

 

Skal vi prøve ut en slik ordning på PSI? 

 

Utdanningsleder innleder. 

Event

uelt 

 

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     Studieleder 
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