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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 9. august 2017 

REFERAT PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

8. august 2017 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 12:15-15:00 
 
Tilstede: Trine Waaktaar, Agnes Andenæs, Espen Røysamb, Knut Inge Fostervold, Stein 
Andersson, Ole Andre Solbakken, Karethe Hustad Hansen, Richard Rekdal, Bjørnar Hjulstad (til 
saker om programrevidering), Joakim Dyrnes (referent) 
 
SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

 

Orienteringssaker  

O-sak Orientering fra utdanningsleder  

- Søkertallene til årsenhet, bachelor og profesjonsstudiet er 

relativt stabile fra 2016, men har en liten nedgang. 

Inntakskvaliteten er fortsatt svært god. Søkertallene finnes på 

https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-

2017/  

- De fire universitetene som tilbyr profesjonsutdanning i 

psykologi har fått i oppdrag fra Hdir å utrede mulighet for 

kompenserende tiltak for å kvalifisere personer med en gitt 

psykologiutdanning fra utlandet, til autorisasjon i Norge. 

O-sak Studentarealer 

- Ikke noe nytt siden sist møte 

O-sak Tilsynssensorordningen 

Tilsynssensorordningen: http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/sv/tilsynsensor/index.html  

 

- Utdanningsleder fremmer forslag til to tilsynssensorer som skal 

se på alle programmene til instituttet. Forslag fremmes til 

programrådsmøtet 12. september. 

Diskusjonssaker  

D-sak 9/2017 Prosess programrevisjon 

- Det er viktig at det settes av nok tid i høst og at det utarbeides en 

klar tidsplan for arbeidet med å utvikle nye emner og 

videreutvikle gamle emner.  

https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2017/
https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2017/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/sv/tilsynsensor/index.html
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/sv/tilsynsensor/index.html
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- Avdelingslederne er ansvarlige for prosessen med å utvikle og 

videreutvikle emner. De vil utpeke personer, minst to per emne, 

som skal lage emnebeskrivelser og undervisningsopplegg. Ut 

over dette vil avdelingslederne involvere aktuelle personer etter 

behov. Dette inkluderer også studenter og administrasjon. 

- Som en del av prosessen med å utvikle emnene, skal det også 

sørges for at emner bygger på hverandre og ikke har overlapp. 

- Målet er at programrådet får den nye emneporteføljen til 

diskusjon i sitt novembermøte slik at all tekst kan vedtas i 

desember. 

D-sak 10/2017 HUS-masteren 

- Utviklingen av HUS-masteren vil inngå i det generelle arbeidet 

med å utvikle emneporteføljen. 

D-sak 11/2017 Årsenheten – UTSETTES TIL NESTE MØTE 

Hva ønsker vi med årsenheten?  

D-sak 12/2017 Ressursrammer emner – UTSETTES TIL NESTE MØTE 

Hvor mye ressurser bør vi bruke på de ulike emnene? Hva bør ligge til 

grunn for hva slags ressursrammer et emne får? 

Vedtakssaker  

V-sak 16/2017 Oppnevne koordinator for profesjonsforberedende emner – 

SENDES TIL LEDERGRUPPEMØTET 

 

  

Eventuelt  

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      studieleder 


