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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 8. september 2021 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 14.09.2021 

Sted: Zoom-møte  

Tid: Kl. 12.15-14.00 

 

SAKSLISTE: 

  
O-sak 12/21  Orientering vedrørende undervisningen   

  
• Semesterstart og bruk av studentassistenter 
• Hvordan blir undervisningen og eksamen fremover – for høsten 
2021, men også på lengre sikt? 
• Hva mener vi med et digitalt alternativ i undervisningen? 
• Status for IT/AV-support knyttet til undervisningen følges opp  

  
Utdanningsleder og studieleder informerer.  

O-sak 13/21  Status; Semesteransvarlig for Profesjon, Bachelor og Master 

 
Dette er en oppfølging av V-sak 2/2021 og O-sak 11/2021. Studieadmin er nå i gang 
med implementering av vedtaket og delegere semesteransvar.   
 
En spesifisering av rolle og ansvar for semesteransvarlig vil bli utarbeidet. Det er 
ønskelig at Programrådet kommer med innspill til hva dette bør inneholde. I 
vedlegg 3 fremkommer tidligere gjeldende retningslinjer for semesteransvarlige på 
profesjonsprogrammet – hvilke endringer ser Programrådet eventuelt som 
hensiktsmessig å gjøre til dette?   
 

Studieleder orienterer. 
D-sak 12/21  Faglige rammer for (hoved)praksisplasser på profesjon  

  
Det å ha studenter i hovedpraksis er svært attraktivt for mange tjenester/ 
arbeidsplasser. Avdeling for klinikk og praksis mottar i økende grad henvendelser 
fra private virksomheter som ønsker å ha psykologstudenter i hovedpraksis.  
  
Programrådet bes diskutere hvilke praktiske rammer og faglige kriterier PSI skal ha 
for å kvalitetssikre våre praksisplasser, og hvorvidt dette bør tydeliggjøres og 
nedfelles mer formelt ved PSI.  
  
Se vedlegg 1 for nærmere informasjon om bakgrunnen for saken.   
 
Utdanningsleder innleder.   
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D-sak 13/21  BA-oppgaven  
 

Etter innspill fra flere emneansvarlige på BA-oppgaveemnene (PSY3091-3095) er 

det ønskelig at programrådet diskuterer behovet for å se nærmere på organisering av 

emnene og spesifisering av retningslinjer for oppgaven.  

For eksempel oppleves det at formatet på oppgaven er uklar og at opplegget for 

undervisningen varierer mellom BA-oppgaveemnene.  

 

Utdanningsleder foreslår at det nedsettes en hurtigarbeidende arbeidsgruppe med 

mandat til å se nærmere på disse problemstillingene.  
  
 Studieleder innleder.  

 D-sak 14/21  Videreføring av PSY2408 

 
Programrådet vedtok i møte 6.10.20 opprettelsen av PSY2408 – LGBTQI+ 
Awareness (V-sak 20/2020). Dette er et valgbart PSY-emne på bachelor- og 
profesjonsprogrammet, og ble undervist første gang våren 2021.   
 
Avdelingsleder på MAKS ønsker å tilby emnet også våren 2022. Emneansvarlig, 
Esra Ummak, slutter imidlertid på PSI etter inneværende høstsemester.  
 
Programrådet bes drøfte hvorvidt PSY2408 skal tilbys som et valgbart PSY-emne 
også våren 2022. Dette vil i så fall innebære at Ummak lønnes på timekontrakt for 
gjennomføring av emnet.  
 
Utdanningsleder innleder.   

V-sak 9/21  Endre vurderingsform på PSYC4310  
  
Emneansvarlige på PSYC4310 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning 
(H. Oddli, H. Nissen-Lie og M.S. Halvorsen ) ønsker å endre 
vurderingsform fra karakterskala (A-F) til bestått/ikke-bestått.  
Bakgrunnen for dette ønsket er redegjort for i vedlegg 4.  
  
Forslag til vedtak:  
Programrådet vedtar at vurderingsformen på emnet PSYC4310 endres til 
bestått/ikke-bestått fra og med våren 2022.   
  

V-sak 10/21 Endre vurderingsform på PSYC1202  
  
Emneansvarlig på PSYC1202 - Profesjonsforberedende 1 (O. Vassend og A-
K. Torgalsbøen) ønsker å endre vurderingsform fra refleksjonsnotat tilbake til 
opprinnelig vurderingsform på emnet - hjemmeeksamen.  
Se vedlegg 2 A-D for utfyllende redegjørelse for ønsket om endring.   
  
Forslag til vedtak:  
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Programrådet vedtar at vurderingsformen på emnet PSYC1202 endres 
til hjemmeeksamen fra og med våren 2022. Karakterskala bestått/ikke bestått 
videreføres.   

Eventuelt    

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     Studieleder 

 

 

 


