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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 14. desember 2017 

REFERAT PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

14. desember 2017 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 09.00-12:00 
 
SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 

Innkalling godkjent 

ii. Godkjenning av dagsorden. 

Møtet avsluttes klokka 12 grunnet felles arrangement på PSI. Egil Nygaard kommer klokka 

10 for å informere om den helsefremmende/forebyggende linjen. Ellers dagsorden godkjent 

 

O-sak: Informasjon fra utdanningsleder 

Den faste O-saken utgår fra dette møtet.  

 

Vedtakssaker  

V-sak 26/2017 Nytt forslag til ressursrammer –  

 

 Det lages et prinsipielt vedtaksforslag til møtet den 16.1. I dette forslaget 

skal prinsippene i det eksisterende forslaget vektlegges, men åpne for at 

faktortallet kan diskuteres ytterligere, i alle fall på de emnekategoriene som 

ikke settes ut i live i de nye programmene før om flere år.  

V-sak 28/2017 Endring av vedtatt struktur i forbindelse med forpraksisemner 

på profesjonsprogrammet 

 

Vedtak 1: Programrådet vedtar at emnet PSYC4310 - Utredning av psykiske 

forstyrrelser av voksne med praksis (15 sp – vedtatt i strukturen i juni 2017) 

omgjøres til to emner:  

PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne (10 SP) og  

PSYC4400 – Forpraksis voksne (5 SP) 

 

Vedtak 2: Emnet PSYC5310 - Utredning/tilstander og behandling av barn 

med praksis (20 sp- vedtatt i struktur i juni 2017) omgjøres til to emner:  

 PSYC5304 - Utredning/tilstander og behandling av barn (15 sp) og 

PSYC5401 - Forpraksis barn/unge (5 sp).  

Dette er en tilbakeføring til slik det fungerer i dag og hovedargumentet er å 

synliggjøre praksisemnene i programmet. 
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D-sak 23/2017 Bacheloroppgaven 

Utvalget som har jobbet med bacheloroppgaveemnet i nytt 

bachelorprogram har levert sin innstilling. Noen innspill fra diskusjonen:  

 

o Noen temaområder blir grenseoverskridende, eller havner midt i 

mellom. Hvis ba-oppgaven tvinges inn i et temaområde som ikke 

lenger er en fordypning, kan det oppleves litt problematisk. 

o Det er tre år til noen skal skrive en bacheloroppgave i den nye 

strukturen, vi har tid til å gjøre evt. endringer frem til det. 

o Et alternativ er å ha ett bacheloroppgaveemne i stedet for fem. Da blir 

det én emneansvarlig på et kjempestort bacheloroppgaveemne. Det er 

enklere med fem ansvarlige.  

o At helse og sosial skal være ett temaområde støttes av fagpersoner i 

disse gruppene. 

o Det skal være mulig å skrive en oppgave om f.eks. 

personlighetspsykologi eller andre områder av psykologien selv om det 

ikke er et eget nevnt temaområde.  

o Det stilles spørsmål ved om fellesdelen skal være obligatorisk.  

Programrådet ber komiteen om å svare på nødvendigheten 

av at fellesundervisningen skal være obligatorisk 

Evt. ytterligere spørsmål meldes til programrådets sekretær innen den 16.1  

- Saken kommer som vedtakssak den 16.1.  

D-sak 24/2017 Årsenheten 

Nytt forslag til årsenhet fra høsten 2018 – 

Saken ble diskutert. 

o Saken kommer som en vedtakssak til møtet den 16.1 

D-sak 25/2017 Masterretningen i Cognitive neuroscience 

Utsettes til fakultetet har bestemt om retningen kan innføres fra høsten 

2018 eller høsten 2019. Spørsmålet er relevant fordi opptaket for 

internasjonale studenter allerede har startet for høsten 2018.  

 

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

Noen innspill fra diskusjonene: 

Forebygging/førstelinje: Egil Nygaard presenterte linjen som helhet og 

de enkelte emnene som inngår i linjen. 

o Profesjonsforberedende 4 / Innføring i helsefremmende og 

forebyggende arbeid (1): Programrådet etterspør en liten omgjøring av 

emnebeskrivelsen med mindre bruk av ordet teori.  
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o Spørsmålet om litt psykopatologi i profesjonsforberedende rekke tas 

opp igjen.  

o Det er planlagt gruppeveiledning på 6. og 8. semester i 

helsefremmende og forebyggende linje. Dette er ikke beregnet i 

ressursbruken til disse emnene.  

o Navn på 6. semester: Kanskje «Helsefremmende og forebyggende 

arbeid: Samfunnspsykologiske perspektiver» eller lignende tittel som 

ikke blir alt for spesifikk eller ligner for mye på emnet «Kultur- og 

samfunnspsykologi» på bachelorprogrammet. Programrådet ber 

emneutviklerne om å se på dette og komme med et nytt forslag til navn 

innen 9.1. 

o PSYC1203 –Perspektiver på psykologi og vitenskap: kommer som d-

sak den 9.1 

o PSYC2230 - Biologisk psykologi og genetikk: Dekker noen sider som i 

dag ikke blir dekket i UiOs profesjonsprogram i psykologi. Det blir 

viktig. 

o Evolusjonsteori – knyttes mot genetikkdelen i emnet Biologisk 

psykologi og genetikk. Det bør komme en liten endring i 

emnebeskrivelsen angående evolusjonsteori. 

o PSYC3300 - Psykopatologi:  

o Det burde være mer om rus i dette emnet.  

o Emnet tar de alvorlige lidelsene uten at man har grunnlaget for 

å forstå psykopatologi mer generelt, f.eks. om diagnostisering. 

Burde være en mer helhetlig tanke rundt opplæringen i 

psykopatologi på første halvdel av profesjonsprogrammet. 

o Det bør komme en ny emnebeskrivelse som tar høyde for disse 

tingene. Programrådet ber emneutvikler om å utarbeide en ny 

emnebeskrivelse i samarbeid med utviklerne av den 

profesjonsforberedende linjen og evt. andre fagpersoner som 

kan bidra.   

o PSYC3210 – Personlighetspsykologi 2: Noe bekymring om å dele emnet 

med bachelorstudentene.  Samtidig ett av to emner som egner seg godt 

for å dele med bachelor, og viktig at noe valgbarhet går begge veier. 

o Programrådet bestemmer at emnet skal være mulig å melde seg 

til for bachelorstudenter slik det ble vedtatt i juni.  

 

D-sak 16/2017 Emnet med det rare 

Utsatt til møtet den 9.1 

 
Eventuelt Nytt programrådsmøte torsdag 18.1 klokka 8.30 til 11.30 angående 

høringsuttalelse vedrørende internklinikkene.  
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Trine Waaktaar      Bjørnar Hjulstad 

Utdanningsleder      studieleder 

 


