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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 24. januar 2017 

REFERAT FRA PSYKOLOGISK INSTITUTTS PROGRAMRÅDSMØTE 

17. januar 2017 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 13.15-16.00 
 
Tilstede: Trine Waaktaar (leder), Agnes Andenæs, Espen Røysamb, Karethe Hustad Hansen 

(studentrepresentant), Stein Andersson, Knut Inge Fostervold, Ole Andre Solbakken, Ingeborg 

Helle Vedde (studentrepresentant), Joakim Dyrnes (referent) 

 
SAKSLISTE: 
i. Innkalling godkjent 
ii. Dagsorden godkjent 

 

Orienteringssaker  

O-sak Orientering fra utdanningsleder 

- Institutt for statsvitenskap (ISV) har egne ressurssider for undervisning. 
Dette er noe arbeidsgruppen for nye undervisnings- og 
vurderingsformer ved PSI ser på som en mulig modell for oss. ISV har 
også semestervise undervisningsmøter hvor det er utveksling av 
erfaringer og tips til undervisning. Vi er i dialog med ISV for å lære mer 
om deres erfaringer. 

- Praksisplasser:  
o Vi har en akutt situasjon med å få på plass forpraksis barn og 

unge. Mangler nå 11 plasser. Helse Sør-Øst (HSØ) jobber med å 
få på plass disse plassene. 

o Det er opprettet en arbeidsgruppe under HSØ med alle 
helseforetakene (HFene) og PSI for å finne ut av hvordan vi kan 
få på plass avtaler og forutsigbarhet knyttet til praksis. Det er 
mulig vi må tilpasse praksisen vår noe for at det også skal passe 
for HFene. 

- Skikkethetsarbeid: 
o Vi avventer hva prosedyrene ved UiO som helhet blir før vi går 

videre med organiseringen ved PSI. 
- Sampraks: 

o Samarbeid med farmasi, medisin, odontologi m.fl.. Piloten fra 
høsten 2016 blir videreført våren 2017. 

o Nora Sveaas er vår representant i arbeidsgruppen for Sampraks. 
o Vi inviterer arbeidsgruppen for sampraks i løpet av våren for å 

vurdere eventuell utvidelse av ordningen. 
- Handlingsplan: 
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o For studier er det endringsarbeidet med studieprogrammene 
som skal ha hovedfokus. 

o Vi vil også ta med noen saker fra strategi samt fra diskusjonen i 
programrådet fra novembermøtet. 

O-sak Studentarealer 

- Vi har åpnet opp for 3. års BA-studenter og 6. semester profesjon på 
lesesalene i Forskningsveien 3B. 

- Vi jobber videre med å få til bedre lydisolering i Forskningveien 3B. 
- Det skal bestilles nye møbler til fellesarealer i nybygget som vil skape 

flere arbeidsplasser. Vi er i dialog med studentene om møbleringen. 
- Det er nå satt opp kortleser på studentarbeidskontoret i underetasjen 

vestfløyen. 
O-sak Studentutveksling ved PSI 

- Studiekonsulent Gunnar Malmin orienterte om hvordan 
studieprogrammene er tilrettelagt for utveksling samt hva slags 
informasjonsarbeid som gjøres. 

- Av studieprogrammene våre er det kun BA som er spesielt tilrettelagt 
for studentutveksling. 

- Studentene ønsker egne informasjonsmøter om utveksling for 
profesjonsstudenter. 

- Studentene ønsker helst et slags pakkeforløp hvor vi viser til forslag om 
hvilke emner som er tilgjengelig for studentene.  

- Vi kan vurdere om vi skal prioritere noen universiteter som vi jobber 
spesielt med å få gode relasjoner til og gjør det enklere å få til utveksling 
med. 

Diskusjonssaker  

D-sak 1/2017 Revidering av instituttets studieprogram 

Bjørnar Hjulstad, holdt en presentasjon av status per i dag, utfordringer, 

hvilke føringer som legges i strategien til PSI samt hva de eksterne 

evalueringskomiteene anbefaler. 

 

Vi tok en runde rundt bordet hvor alle programrådsmedlemmene fikk 

kommentere evalueringsrapportene samt si noe om hva som bør 

vektlegges i det videre arbeidet. 

 

Rådets medlemmer skal legge til rette for diskusjoner i sine avdelinger og 

hos studentene om hvilke hensyn som må tas i endringsarbeidet. Hvis det 

lages noe skriftlig, bes dette om å sendes inn til programrådet i forkant av 

møtet 7. mars. Bjørnar og Trine tilbyr seg å komme på avdelingsmøter for 

å holde presentasjoner eller bare lytte til diskusjoner. 

D-sak 2/2017 Personalkonferansen 2017 

Saken ble utsatt. 

Eventuelt  
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Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      avdelingsleder 


