Til medlemmer av programrådet
Dato: 12. mars 2021
INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT
Dato: 16.03.2021
Sted: Zoom-møte
Tid: Kl. 12.15-14.00
SAKSLISTE:
O-sak
7/2021

Orientering vedrørende undervisningen
-

-

O-sak
8/2021

Status for undervisningen når det gjelder digital/fysisk /hybrid-undervisning
Det er lang ventetid på å få gjennomført kurs i pedagogisk basiskompetanse
gjennom LINK, særlig gjelder det kurs på engelsk. Orientering om hvor saken
står.
Canvas-kurs 25. mars
Nettskjema for undervisningsplanlegging og nettside om emneansvar

Utdanningsleder og studieleder informerer.
Arbeidslivsrelevans for Bachelor/Master
Rapport fra arbeidsgruppen for kvalitet og relevans for bachelor- og
masterutdanningen i psykologi ved Universitetet i Oslo (vedlegg 1).
Ylva Østby orienterer.

O-sak
9/2021

V-sak
2/2021

Studiebarometeret
Kort gjennomgang av hovedfunnene i Studiebarometeret.
Studieleder orienterer.
Semesteransvarlig for Profesjon, Bachelor og Master
Programrådet drøftet 16.02 forslaget om å formelt innføre en ordning med
semesteransvarlige faglærere på profesjonsprogrammet, samt tilsvarende roller på BAog MA-programmet. (D-sak 2/2021)

1

Forslag til vedtak
For å sikre helhet og sammenheng på tvers av emner og semestre vedtar Programrådet
at det innføres en ordning med semesteransvarlige faglærere på
profesjonsprogrammet, samt tilsvarende roller på BA- og MA-programmet. Det gis 10
timers uttelling i timeregnskapet for oppgaven som semesteransvarlig.
V-sak
3/2021

V-sak
4/2021

Forslag om nye valgfrie emner fra Avdeling for kognitiv og klinisk
nevrovitenskap:
1. History of Psychology - valgfritt psykologiemne for BA og Profesjon. Geir
Overskeid blir emneansvarlig. (vedlegg 4)
2. Another module description is attached for a course on consciousness; an
elective in the master with specialization in cognitive neuroscience. (vedlegg
5). Carsten Bundt will be emneansvarlig. The course will be taught in
collaboration with colleagues from philosophy and medicine.
Rene Huster orienterer.
Forslag om nye valgfrie emner fra Avdeling for helse- utvikling- og
personlighetspsykologi:
1. Avhengighet er et sentralt tema i helsepsykologien. Nesten alle kliniske
psykologer kommer bort i fenomenet avhengighet. Innen psykisk helsevern er
behandling av avhengighet helt sentralt. Også for dem som skal arbeider innen
forebygging og behandling på andre måter i
skole/sosialtjenester/barnevern/kommune/stat er avhengighet helt sentrale
temaer. Avhengighet er også et bra tema for å lære studentene om
psykologiske mekanismer som motivasjon, automatisering, selvkontroll.
2. Sosial ulikhet i helse med et psykologisk perspektiv. Ulikhet i helse er et
sentralt tema i helsepolitikken og i NFR sine helseforskningsprogrammer. Det
er et tema der det er lett å illustrere sammenhengen mellom fysiske/sosiale
levekår og biologiske og psykologiske prosesser.
Begge emnene vil egne seg for våre BA-studenter, men også for profesjonsstudentene.
Emnene kan også egne seg for studenter innen andre samfunnsfag og helse/medisin.

V-sak
5/2021

Francisco Pons orienterer
Forslag om endring av karakterskala for PSYC3220 – Personlighetspsykologi 2.
Emneansvarlig Kristin Gustavson ønsker å endre fra bokstavkarakter til Bestått/ikkebestått for emnet PSYC3220. (Vedlegg 6)
Studieleder orienterer.

Eventuelt
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Vibeke Moe
Utdanningsleder

Jostein Eikrem Koløen
Studieleder
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