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Dato: 10. januar 2018 

REFERAT PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

09.01.2018 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 14.00-17.00 
 
SAKSLISTE: 

i. Godkjenning av innkallingen. 

 Innkalling godkjent 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

 Dagsorden godkjent 

 

 

Vedtakssaker  

V-sak 26/2017 Nytt forslag til ressursrammer –  

Kan programrådet vedta en anbefaling på intensjon til styret på de 

foreslåtte nye ressursrammene?  

Vedtaksforslag: Programrådet stiller seg bak ideen for de foreslåtte nye 

ressursrammene, nemlig at alle emner får en grunnsats og deretter en 

faktor som multipliseres med antall studenter. Faktoren for 

innføringsemner bør være slik den er foreslått. Programråd og styre kan 

utsette endelig vedtak for faktor på emner høyere i programmene.  

 

Vedtaksforslaget godkjennes. Ressursrammene oversendes til 

behandling i styret. 

D-sak 1/2018 Programbeskrivelse for profesjonsprogrammet 

 

 Programrådet så over den nye programbeskrivelsen. Noen mindre 

endringer ble foreslått.  

 Programrådet er deretter klar til å vedta den nye programbeskrivelsen 

på møtet 16.1  

D-sak 2/2018 Programbeskrivelse for bachelorprogrammet 

 

 Programrådet er klar til å vedta den nye programbeskrivelsen på møtet 

16.1 

D-sak 3/2018 Programbeskrivelse for masterprogrammet – HUS-retningen 

 

 Ny programbeskrivelse er ikke klar ennå.  
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 Programbeskrivelsen vil komme før møtet 16.1, mye er allerede gjort i 

dette arbeidet. 

 

D-sak 4/2018 Programbeskrivelse for masterprogrammet – Arbeids- og 

organisasjonspsykologi-retningen 

 

 Programrådet så over den nye programbeskrivelsen. Programrådet ber 

om et dokument som viser track changes fra det gamle «Hva lærer du» 

dokumentet.  

 Programrådet er deretter klar til å vedta den nye programbeskrivelsen 

på møtet 16.1  

D-sak 5/2018 Programbeskrivelse for masterprogrammet – Cognitive 

neuroscience-retningen 

 

 Programrådet så over den nye programbeskrivelsen. Noen mindre 

endringer ble foreslått, og har bedt om en noe revidert 

programbeskrivelse til møtet 16.1.  

 Programrådet er deretter klar til å vedta den nye programbeskrivelsen 

på møtet 16.1  

D-sak 25/2017 Masterretningen i Cognitive neuroscience 

 

 Kommentar: Det er mange små emner (5 studiepoeng) med 

bokstavkarakterer. Dette kan oppleves strevsomt for studentene. 

 Programrådet er klare til å vedta retningen med ny struktur og 

nye/justerte emner på møtet den 16.1. 

D-sak 6/2018 Masterretningen i arbeids- og organisasjonspsykologi 

 Programrådet er klare til å vedta retningen med ny struktur og 

nye/justerte emner på møtet den 16.1. 

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

 PSY1250 – Psykologi: Teori og praksis. Emnebeskrivelsen ble 

diskutert. Emnet kan vedtas på neste møte 

 Den profesjonsforberedende linjen. Emnebeskrivelsene ble 

diskutert. Programrådet hadde følgende tilbakemelding til 

koordinator for den profesjonsforberedende rekken:  

 Vi mener fortsatt etter en helhetsvurdering at det bør være større 

innslag av psykisk helse og uhelse i denne rekken. 

 Eksemplifisering av livshistorie i emnebeskrivelsen tenker vi er en 

unødvendig spesifisering. Det innebærer ikke at det ikke kan 

benyttes som innslag i undervisningen. 
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 Vi avventer ressursbruken – vi trenger noe konkret. Er det 

gjennomførbart? Det bør komme en liste med navn på 

seminarledere som vil ønske, og ha tid til å undervise seminardelen i 

denne rekken. Vi ser at det kan bli krevende med fire parallelle 

semestre hvor hvert har 7 grupper som går til enhver tid. Det 

tilsvarer 28 grupper som kontinuerlig trenger oppfølging.  

 

 Forebyggende/helsefremmende linje. De reviderte 

emnebeskrivelsene ble diskutert.  Gruppen med emneutviklere har 

kommet programrådets innspill i møte. Vi er klare til å vedta alle 

emner i linjen neste møte.  

 

 PSYC1203 – (Perspektiver på) Psykologi og vitenskap. 

Programrådet diskuterte den innkomne emnebeskrivelsen. 

Programrådet mener at emnebeskrivelsen ikke fullt ut tilsvarer 

forventningene programrådet hadde til dette emnet. Det burde 

knyttes mer kritisk psykologi til denne emnebeskrivelsen. Nikolai 

Czajkowski og Ole Jacob Madsen får i oppgave å lage en revidert 

emnebeskrivelse til neste møtet.   

 PSYC3300 – Psykopatologi.  

Emnebeskrivelsen ble diskutert. Emnet kan vedtas på neste møte. 

Note: Programrådet er åpne for at det kan utvikles en større 

sammenheng mellom emnet i psykopatologi på 5. semester og 

emnet PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne 

på 7. semester.  

 PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos 

voksne  

Emnebeskrivelsen ble diskutert. Emnet kan vedtas på neste møte.  

 PSYC4320 – Anvendt personlighetspsykologi 

Emnebeskrivelsen ble diskutert. Emnet kan vedtas på neste møte.   

 PSYC4310 - Psykologisk behandling og 

behandlingsforskning   

Emnebeskrivelsen ble diskutert. Emnet kan vedtas på neste møte.  

 PSYC4330 - Klinisk nevropsykologi  

Emnebeskrivelsen ble diskutert. Eksamensform må endres til å ha 

samme karakterskala for begge eksamenstyper eller at 

gruppearbeidet er en obligatorisk aktivitet som må være godkjent 

før eksamen. 

Emnet kan vedtas på neste møte.  

 PSYC4302 –Psykologisk behandling av voksne 

Emnebeskrivelsen ble diskutert. Emnet kan vedtas på neste møte.  
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 PSYC5304 – Utredning/tilstander og behandling av barn 

og unge  

 
Emnebeskrivelsen ble diskutert. Emnet kan vedtas på neste møte. 

 

 PSYC5301 - Psykologisk arbeid med familier og systemer 

Emnebeskrivelsen ble diskutert. Emnet kan vedtas på neste møte. 
 

 PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk  

 
Emnebeskrivelsen ble diskutert. Emnet kan vedtas på neste møte.  

 

 PSYC6320 – Praktikum  

 Må ses i sammenheng med organiseringsdiskusjonen om klinikkene 

 

 PSYC6330 - Felles eller inndelt emne om terapi (Mangler 

navn!)  

 

 Utsettes til møtet den 16.1. 

D-sak 16/2017 Emnet med det rare i 

Hva skal dette emnet være? Per i dag foreligger det fire forslag:  

1. kliniske fordypningsemner  

2. Sakkyndighetsvurdering  

3. Rullerende temaemne  

4. Emne om systemforståelse (se forslag fra Trine Waaktaar i 

fronterrommet) 

 

 Utsettes til møtet 16.1 
D-sak 7/2018 Karakterskala på programmene.  

Programrådet ble forespeilt hvordan karakterskala er foreslått for emnene 

på de nye programmene. Det skal følge med karakterskala for emner på 

søknaden til fakultetet, men det er ikke problematisk å endre karakterskala 

Det vil si at endringer kan vedtas på senere tidspunkt. Programrådet ser at 

det kan være tjenlig å ha en prinsippdiskusjon rundt karakterskala på alle 

program, men klarer ikke å ta denne før søknaden til fakultetet skal sendes 

den 20.1.  

Programrådet vil be om en pedagogisk begrunnelse fra emneutviklerne en 

rekke emner på profesjonsprogrammet om hvorfor de foreslår skalaen A-F. 

Følgende emner har foreslått (eller antatt foreslått) skalaen A-F:  

 PSYC2320 – Profesjonsforberedende 4 
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 PSYC2210 - Utviklingspsykologi 2 

 PSYC2231 - Biologisk psykologi og genetikk 

 PSYC3510 -Helse- og sosialpsykologi 

 PSYC4300 - Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne 

 PSYC4320 - Anvendt Personlighetspsykologi 

 PSYC4310 - Psykologisk behandling og behandlingsforskning  

 PSYC4330 - Klinisk nevropsykologi 

 

Bjørnar Hjulstad sender mail til emneutviklerne for disse emnene på vegne 

av programrådet og ber om en pedagogisk begrunnelse for valget av 

karakterskala. 

Eventuelt  

 

 

Trine Waaktaar      Bjørnar Hjulstad 

Utdanningsleder      studieleder 

 


