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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 28. februar 2017 

REFERAT FRA PSYKOLOGISK INSTITUTTS PROGRAMRÅDSMØTE 

30. januar 2017 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 10.00-11.00 
 
Tilstede: Trine Waaktaar (leder), Agnes Andenæs, Karethe Hustad Hansen (studentrepresentant), 
Stein Andersson, Knut Inge Fostervold, Ole Andre Solbakken, Ingeborg Helle Vedde 
(studentrepresentant), Pål Kraft, Bjørnar Hjulstad (referent) 
 
Revidering av studieprogrammene ved PSI 
Møtet startet med at instituttleder Pål Kraft la frem noen refleksjoner rundt revisjonsprosessen 
som han ønsket å dele med programrådet:  
 
De nye studieplanene vil få konsekvenser for hele instituttet – økonomi, lokaler etc. Alle må være 
med når vi implementerer dem så alle trekker i samme retning. Et par hovedpunkter som er viktige 
for styret og ledelsen som programrådet kan ha som bakteppe når prosessen gjøres presenteres 
raskt.  
 
Første hovedpunkt handler om ressurser:  

• PSI og UiO må påregne ytterligere kutt i årene som kommer 

• PSI skal ned fra 52 til 30 stipendiater fra 2017 til 2021. Vi skal ned fra 52 til 30 stipendiater 

fra 2017 til 2021. VI har mange nå pga. et overskudd som skulle brukes opp. Dette 

innebærer at en stor undervisningsressurs blir borte. 

• Vi bruker 5-6 millioner NOK til eksterne time- og hjelpelærere. Disse må finansieres av 

driftsmidler eller ved å la være å ansette i faste stillinger. Plantallet er beregnet ut fra 

antallet studenter og faste ansatte. Vi får ikke noe ekstra for å leie inn eksterne undervisere. 

Alle emner/emneledelse må ha forankring i fagavdelingene. Fagmiljøene må være robuste og ha 

forskning som støtter opp om undervisningen. Fagavdelingene bestemmer over ressursene 

og vi bør gå i en retning hvor emnene eies av fagavdelingene. Vi må også undervise i og om 

egen forskning på høyere nivå. Får vi med emner i studieprogrammene som vi ikke har 

kapasitet til om f.eks. to år, har avdelingen et problem. Flere kan f.eks. dele emneansvar. 

• Faglige ressurser må organiseres slik at permisjoner, forskningsterminer, sykefravær og 

lignende kan håndteres enkelt.  

• Undervisningsbelastning må tilpasses slik at forskningstid ikke blir skadelidende. 

• Hovedmål: flest mulig studiepoeng og kandidater som gjennomfører. 
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Neste hovedpunkt handler om prioritering av kvalitet:  
• Kvalitet skal trumfe kvantitet: det er viktigere at tilbudet er godt enn at det er voluminøst 

• Vi må vri undervisningsaktivitetene 

– Høye krav til og stor tilstedeværelse av studentene 

– Mer bruk av mer studentaktive læringsformer 

– Mer direkte kontakt med studentene 

– Mer pedagogisk utviklingsarbeid, samarbeid, koordinering, integrering 

– Mer tilbakemeldinger 

– Mer bruk av teknologi i undervisningen 

– Stor arbeidslivsrelevans 

Angående organiseringen av arbeidet:  
• Instituttleder utarbeider oppdrag for revisjonen i samspill med programrådet. Bakgrunn: 

strategiplan, eksterne og interne evalueringer, instituttets ressurssituasjon i årene som 

kommer. 

• Utdanningsleder er prosjektleder for arbeidet. Bjørnar Hjulstad benyttes som 

prosjektmedarbeider i 6 mnd. 

• Programrådet vedtar nye programplaner. 

• Instituttstyret holdes løpende orientert. Vurderer hvorvidt programplanene er i samsvar 

med intensjonene i den vedtatte strategien, samt styrets prioriteringer hva gjelder bruk av 

økonomiske og personellmessige ressurser.   

• Ansatte og studenter: innflytelse via representasjon i styrende organer, i fagavdelingene og 

ved allmøter. 

Angående tidsplan:  
• Nye programstrukturer bør være på plass før sommerferien; diskuteres på 

personalseminaret primo juni. 

• Utdanningsleder og fagavdelingsledere skal høsten 2017 utarbeide nye programplaner og 

emner. 

• Innen 20. januar 2018: søke om endring av studieprogrammer til SV-fakultet. 

• Nye programmer skal være i drift fra og med høsten 2018. 

 

Temaer/problemstillinger som ble tatt opp i diskusjonen:  
Emneansvar:  

 Styrke den emneansvarlige 
Eksterne time, og hjelpelærere:  
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 Viktige i den kliniske opplæringen på profesjonsprogrammet. 

 Mulig med økt bruk av 2-er-stillinger? 
Endringer i BA i retning færre fordypninger og mindre valgfrihet:  

 Se opp for at sparing på PSI ikke skal ramme Ba-programmet mer enn andre.  

 Være klar over sammenheng mellom Ba- og MA-programmet.  

 Kvalitet i undervisningen 

 Styrke gjennomstrømming  
Obligatorisk frammøte og aktiviteter:  

 Hvordan få studentene til å møte opp til undervisning? 


