Til medlemmer av programrådet
Dato: 19. januar 2021

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT
Dato: 26.1.2021
Sted: Zoom-møte
Tid: Kl. 12.15-14.00
SAKSLISTE:
O-sak 1/2021

Orientering vedrørende undervisningen ved PSI, våren 2021
-

Orientering om avveininger og prioriteringer mellom fysisk og digital
undervisning våren 2021
Læringsassistenter i 2021
Tilbud til alle våre studenter om hjelp til etablering av digitale
kollokviegrupper og bruk av kollokviementorer
Retningslinjer for digital undervisning og informasjon i Canvas (se
vedlegg 1)

O-sak 2/2021

Utdanningsleder og studieleder informerer
Strategiske undervisningsmidler

O-sak 3/2021

Utdanningsleder informerer om utlysning og prosess for strategiske
undervisningsmidler 2021.
LINK-rapport; Fokusgruppeintervjuer
LINK gjennomførte i november 2020, på oppdrag fra PSI,
fokusgruppeintervjuer blant studenter på alle våre program. Hensikten var å
kartlegge hvordan studentene hadde opplevd den digitale undervisningen og
studiehverdagen, våren og høsten 2020.

D-sak 1/2021

Rapport i vedlegg 2.
Endring av kriteriene for hovedoppgaven ved profesjonsstudiet
I retningslinjer for hovedoppgaven på profesjonsprogrammet, punkt F «Form
og fasong», er kravet at hovedoppgaven skal entes skrives i artikkelform eller
monografiform;
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6100/krav.html
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Sverre Urnes Johnson, Klinisk fagavdeling, har fremmet et forslag om endring
av kriteriene for hovedoppgaven. En hovedoppgave i artikkelform er spesifisert
til å være mellom 40-50 sider, noe som ikke er tradisjonelt artikkel-format i
tidsskrifter.
Han mener at manglende korrespondanse med artikkel-formatet som forventes
i ulike tidsskrift hemmer studentens mulighet til å få artikkelen publisert og
foreslår derfor at kravene endres slik at artikler i tidsskriftformat kan leveres
som en hovedoppgave. Hvis det er ønskelig med et formalia-krav til antall sider,
så foreslår han at det kan være hensiktsmessig med en egen introduksjon til
selve hovedoppgaven.

V-sak 1/2021

Urnes Johnson har tidligere tatt opp og diskutert dette i Klinisk fagavdeling, og
ønsker at Programrådet drøfter og tar stilling til saken.
Registrering av studentprosjekter i FORSKPRO
Dette er en oppfølging av D-sak 11/2020 der Programrådet var positive til
registrering av alle studentprosjekter i FORSKPRO.
Sjekkliste og prosedyrebeskrivelse for hvordan dette skal gjøres på våre
nettsider: https://www.uio.no/english/foremployees/unitpages/sv/psi/research-support/research-procedures/studentprojects/
Forslag til vedtak:
Programrådet vedtar at alle studentprosjekter skal registreres i FORSKPRO, og
at en godkjent prosjektbeskrivelse er innbefattet i denne registreringen. Dette
vil gjelde fra og med vårsemesteret 2021.

Eventuelt

Vibeke Moe
Utdanningsleder

Gunnar Malmin
Studieleder
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