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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 16. november 2017 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

7. november 2017 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 12:00-15:00 
 
Til stede: Trine Waaktaar, Stein Andersson, Ole Andre Solbakken, Espen Røysamb, Knut Inge 
Fostervold, Karethe Hustad Hansen, Åste Strand Jørgensen 
 
 
SAKSLISTE: 
i. Innkallingen godkjent 
ii. Dagsorden godkjent med et tilleggs punkt til D-sak 23/2017 – Ny struktur til masterretningen i 

arbeids- og organisasjonspsykologi skal også diskuteres under denne saken. 

 

 

Orienteringssaker  

O-sak Orientering fra utdanningsleder -  

Utdanningsleder orienterte kort om hvor saken med klinikkdriften nå står. 

Programrådet vil holdes løpende orientert – det er styret som holder i 

denne prosessen nå.  

 

RITMO – styret holder i denne prosessen 

 

SV fakultetet har vedtatt nye satser for undervisningsformer. Gjeldende fra 

1.1.2018. Det viktigste er 5 timer pr. forelesning og 3 timer pr. seminartime 

(endring fra 4,5 pr forelesning og 3,5 pr. seminartime). Programrådet vil på 

et senere tidspunkt sette opp saken som en D-sak. 

 

  

O-sak Opptaksgrunnlag til masterprogrammet i psykologi 

Denne saken tas opp i januar da vi ikke har tid til å prioritere denne på 

møtet den 7.11. 

  

Vedtakssaker  

V-sak 23/2017 Studentarealer 

Programrådet vedtok følgende:  

«Programrådet ønsker at det skal være fokus på kvaliteten 

på studentarealer i behandlingen av saker på Psykologisk Institutt. Med 

kvalitet på studentarealer menes det at arealene er gode arbeidsplasser og 
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samarbeidsplasser, da studentene trenger arealer som tilrettelegger for 

individuelt arbeid og samarbeid, eksempelvis både lesesaler og 

kollokvie/arbeidsrom. Kvalitet handler også om nærhet til instituttets 

øvrige aktiviteter. Dette er også viktig for å ivareta Psykologisk Institutt 

som en levende utdanningsinstitusjon» 

 

Opprinnelig vedtaksforslag: 

«Studentene er bekymret for at store endringer i studentarealer kan redusere kvaliteten 

på utdanningen. Programrådet ønsker at det skal være fokus på kvaliteten 

på studentarealer i behandlingen av saker på Psykologisk Institutt. Med kvalitet på 

studentarealer menes det at arealene er gode arbeidsplasser og samarbeidsplasser, da 

studentene trenger arealer som tilrettelegger for individuelt arbeid og samarbeid, 

eksempelvis både lesesaler og kollokvie/arbeidsrom. Kvalitet handler også om nærhet til 

det vitenskapelige miljøet. Dette er også viktig for å ivareta Psykologisk Institutt som en 

levende utdanningsinstitusjon». 

 

 

V-sak 24/2017 Programrådets arbeidsmetode frem mot endelig vedtak av 

emnebeskrivelser og programbeskrivelser 

  

Programrådet er enige i at det skal være ekstar programrådsmøter frem 

mot januar, også et tilnærmet heldagsseminar (arbeidsmøte). Arbeidsmøtet 

settes opp torsdag 23.11 klokka 10 - 15.30 

Ordinært programrådsmøte er 5. desember, klokka 12-15. 

Det settes opp et ytterligere programrådsmøte den 14.12 klokka 9-13. Dette 

skal i utgangspunktet være et ekstra vedtaksmøte. 

 Til slutt settes på det opp et programrådsmøte den 9. januar klokka 14-17       

V-sak 25/2017 Bacheloroppgaven 

Programrådet nedsetter en komite bestående av en fagperson fra hver av de 

aktuelle fagavdelingene (HUP, MAKS og Kognitiv/nevro), en 

studentrepresentant og en administrativ (fortrinnsvis Gunnar Malmin) som 

presenterer et forslag for programrådet innen den 5. desember.  

Den administrative personen ber fagavdelingslederne og 

studentrepresentant i programrådet om en utpekt person og innkaller til 

første møte. 

 

 

Diskusjonssaker  

D-sak 22/2017 Diskusjon av de innkomne emnebeskrivelser. 

Det ble gått gjennom noen få hovedpunkter og ressursrammer for emner 

ble diskutert. Programrådet skal på heldagseminaret den 23.11 gå gjennom 

hver av de innkomne nye emnebeskrivelsene med målsetning om å enten 
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godkjenne, eller sende beskrivelsen tilbake til de som har utviklet den med 

spørsmål, eller beskjed om å komme med en revidert beskrivelse inne den 

5. desember, eller 14. desember. 

 

 

D-sak 16/2017 Emnet med det rare 

Hva skal dette emnet være? Per i dag foreligger det fire forslag (utvidet med 

ett fra forrige innkalling): 1. Fordypningsemner 2. Sakkyndighetsvurdering 

3. Rullerende temaemne 4. Emne om systemforståelse.  

 

Programrådet bestemte at dette må ses på til heldagsseminaret da en 

helhetlig forståelse av alle de innkomne emnebeskrivelser er viktig før en 

beslutning om hva dette emnet skal inneholde skal fattes.  

D-sak 23/2017 Masterretning i Kognitiv nevrovitenskap (Cognitive 

Neuroscience) og Arbeids- og organisasjonspsykologi 

Cognitive neuroscience: Fra avdelingen i kognitiv og nevropsykologis side 

er det ønskelig at den foreslåtte strukturen kan vedtas og at det nye 

programmet settes i virksomhet fra høsten 2018. Programrådet har 

allikevel noen spørsmål rundt forslaget som har kommet. Dette knytter seg 

til både til innhold i noen emner, antall valgbare emner og hvor mange 

studenter det tenkes skal følge hvert av disse emnene samt en 

ressursberegning i forhold til dagens masterretning i Cognitiv neuroscience. 

Også at hele avdelingen står bak forslaget.  

Arbeids- og organisasjonspsykologi: Det har kommet to forslag så langt. 

Det første forslaget dreier seg om en mindre justering av nåværende 

struktur. Det andre forslaget er en større endring hvor hele 1. semester skal 

være 5 studiepoengs emner. Neste uke skal gruppen ha et møte for å se om 

det er bred enighet om et av forslagene.  

 

Programrådet mottar forslag fra hver av fagavdelingene (kognitv og MAKS) 

som avdelingene skal stå bak, som er ressursberegnet som holdbare i 

forhold til de ressursene avdelingen øvrig må bruke og hvor innholdet er 

gjennomtenkt.  

 

Programrådet ønsker nye beskrivelser innen 23. november (5. desember) 

for å kunne ta stilling til de nye forslagene.  

 

 

Eventuelt  
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Trine Waaktaar      Bjørnar Hjulstad 

Utdanningsleder      studieleder 


