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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 18. oktober 2017 

REFERAT FRA PSYKOLOGISK INSTITUTTS PROGRAMRÅDSMØTE 

10. oktober 2017 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 12:00-15:00 
 
TILSTEDE: Trine Waaktaar, Stein Andersson, Ole Andre Solbakken, Espen Røysamb, Knut Inge 
Fostervold, Agnes Andenæs, Richard Rekdal, Karethe Hustad Hansen, Gunnar Malmin (referent). 
 
 
 
SAKSLISTE: 
i. Innkalling godkjent 
ii. Revidert dagsorden godkjent (noen saker flyttes til neste PR-møte). 

 

Orienteringssaker  

O-sak Orientering fra utdanningsleder  

 Utenlandsstudentsaken. Forslag fra UiT, UiB, NTNU og UiO som 

gjelder hver av de definerte kategoriene av Elte-studenter oversendt 

Hdir, svar avventes. 

 Helse Sør-Øst og fordeling av praksisplasser. Skal nå begynne 

prosessen rundt kontraktsinngåelse.   

 

 

O-sak Studentarealer 

 Et rom (i dag kog.lab.) blir frigjort til kollokvierom for studentene. 

Vil bli tilgjengelig så fort som mulig. Det undersøkes også mhp bruk 

av Cafe Åse til studentcafe og studentpub etter vanlig åpningstid. 

 Det bør diskuteres om lokalene til ‘Klubben’ skal benyttes til et 

annet formål (reverseres til lesesal, studentareal e.l.). 

 

O-sak Opptaksgrunnlag til masterprogrammet i psykologi 

 Flyttet til neste PR-møte 

 

O-sak Ressursrammer for emner 

 Avdelingslederne har ansvar for å ta imot tilbakemeldinger på de 

foreslåtte ressursrammene i den pågående prosessen med 

emnerevidering og -utvikling.  

 Settes opp som D-sak i neste PR-møte 
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 Programrådet (ikke fagavdelingene enkeltvis) bør spille inn 

eventuelle endringer av satser til styret 

 

 

O-sak Tilbakemeldinger til studentene 

 I forbindelse med utvikling av nye og revidering av eksisterende 

emner, ønsker studentene at ulike former for tilbakemelding tas 

med i dette arbeidet. 

 Finnes mange flere måter enn eksamen å gi tilbakemelding og 

begrunnelser på 

 Timesatsene gir lav uttelling for å gi kvalitativt gode 

tilbakemeldinger, jmf. fakultetets forslag om standardisert uttelling 

for dette arbeidet. 

 

Vedtakssaker  

V-sak 21/2017 Rekkefølge på introduksjonsemnene i utviklingspsykologi og 

kognitiv psykologi 

 

Vedtak: 

Introduksjonsemnet i utviklingspsykologi går på høstsemesteret og dermed 

1. semester for bachelor- og profesjonsstudenter som begynner på høsten. 

Introduksjonsemnet i kognitiv psykologi går på vårsemesteret og dermed 2. 

semester for bachelor- og profesjonsstudenter som begynner på høsten. 

 

V-sak 22/2017 Struktur HUS-masteren 

 

Vedtak: 

Programrådet vedtar programstrukturen til HUS-masteren som foreslått, 

med forutsetning at nytt metodeemne innfases og samkjøres med HUS 

masteren og Master i arbeidsorganisasjonspsykologi. Emnet er delt i et 

kvalitativt og et kvantitativt kurs á 5 studiepoeng.  Studentene velger enten 

den kvalitative eller den kvantitative delen av emnet. Emnet innpasses på 

andre semester for begge mastergrader og legges relativt seint i semesteret. 

For HUS-masteren er det ønskelig at metodeemnet går etter PSY4521 - 

Project Development and Methodology. Det er ønskelig at den kvalitative 

og kvantitative delen ikke gjennomføres parallelt. Studenter som ønsker det 

vil da får mulighet til å følge begge metodetilnærmingene.  
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Diskusjonssaker  

D-sak 15/2017 Årsenheten 

 Programrådet er innstilt på å videreføre tilbudet med en årsenhet i 

psykologi. 

 Ønsker en vurdering og diskusjon rundt opptaksramme og struktur 

(grad av valgbarhet for studentene) 

 

D-sak 16/2017 Emnet med det rare 

 Flyttet til neste PR-møte 

 

D-sak 19/2017 Læringsmiljø 

 Flyttet til neste PR-møte 

  

Eventuelt  

D-sak 20/2017 Endring i driften av internklinikk og lokalisering av RITMO 

 Flyttet til neste PR-møte 

 

D-sak 21/2017 Implementering av nye programstrukturer 

 Flyttet til neste PR-møte 

 

V-sak 23/2017 Studentarealer 

 Flyttet til neste PR-møte 

 

 

 

 

 

 

Trine Waaktaar      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder      seniorkonsulent 


