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PR2 - 18 

REFERAT PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 16.01.2018 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 12.30-15.30 
 

Dato: 16. januar 2018 

 
Til stede: Trine Waaktaar, Ole Andre Solbakken, Stein Andersson, Espen Røysamb, Knut Inge 
Fostervold, Agnes Andenæs (til klokka 14), Åste Strand Jørgensen, Karethe Hustad Hansen, 
(Sekretær – Bjørnar Hjulstad) 
 
SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

 Innkalling og dagsorden godkjent. 

  

 

 

Vedtakssaker  

V-sak 1/2018 Programbeskrivelse for bachelorprogrammet  

Vedtaksforslag:  

Den reviderte programbeskrivelsen for bachelorprogrammet vedtas 

(vedlegg 1) 

 

 Vedtatt 

V-sak 2/2018 Bacheloroppgaven 

Vedtaksforslag:  

Programrådet vedtar at det videreføres fem bacheloroppgaveemner i det 

nye bachelorprogrammet:  

PSY30XX - Bacheloroppgave i helse -og sosialpsykologi  

PSY30XX - Bacheloroppgave i utviklingspsykologi   

PSY30XX - Bacheloroppgave i kognitiv psykologi  

PSY30XX - Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi  

PSY30XX - Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi 

 

Hvert emne er på 20 studiepoeng og har egne emneansvarlige. Se ellers 

innstillingen fra komiteen (vedlegg 2). Denne saken viser til D-sak 23/17 

fra programrådsmøte den 14.12.17. 
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 Vedtatt 

V-sak 3/2018 Bachelorprogrammet 

Vedtaksforslag: 

 Programrådet vedtar et revidert bachelorprogram og sender en søknad til 

fakultetet med informasjon om struktur, innhold og evt. overlapp og 

overgangsordninger. Søknaden for bachelorprogrammet skal 

videreformidle innholdet i dokumentet som er satt sammen av forslagene 

fra de ulike emneutviklerne som har arbeidet med dette programmet, både i 

struktur og innhold: «Felles dokument, bachelorprogrammet» (vedlegg 3). 

Bachelorprogrammets struktur er allerede vedtatt i V-sak 12/17 på 

programrådsmøte den 16.6.2017, men programrådet bekrefter her 

strukturen for bachelorprogrammet slik den foreligger i vedlegg 3. 

 

 Vedtatt 

V-sak 4/2018 Programbeskrivelse for årsenheten 

Programbeskrivelsen slik den foreligger nå finnes her:  

http://www.uio.no/studier/program/psykologi-aarsenhet/hva-lerer-du/ 

Vedtaksforslag: Programrådet vedtar programbeskrivelsen for 

årsenheten med følgende endringer:  

 

Punktet «Beskrive fagets historiske utvikling» fjernes.  

 

 Vedtatt 

V-sak 5/2018 Årsenheten 

Vedtaksforslag:  

Programrådet vedtar struktur for årsenheten slik det fremkommer i 

vedlegg 4. Denne saken viser til D-sak 24/17 fra programrådsmøte 14.12.17 

Innholdet i emnene som inngår i årsenheten vedtas i V-sak 3/18 – 

Bachelorprogrammet. 

 

 Vedtatt 

V-sak 6/2018 Programbeskrivelse for masterprogrammet – Arbeids- og 

organisasjonspsykologi-retningen 

Vedtaksforslag:  

Den reviderte programbeskrivelsen for Arbeids- og organisasjonspsykologi-

retningen vedtas (vedlegg 5) 

 

 Vedtatt 

V-sak 7/2018 Masterretningen i Arbeids- og organisasjonspsykologi: Struktur 

og innhold.  

http://www.uio.no/studier/program/psykologi-aarsenhet/hva-lerer-du/
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Vedtaksforslag:  

Programrådet vedtar en revidert masterretning i Arbeids- og 

organisasjonspsykologi og sender en søknad til fakultetet med informasjon 

om struktur, innhold og evt. overlapp og overgangsordninger. Søknaden for 

masterretningen skal videreformidle innholdet i dokumentet som er satt 

sammen av forslagene fra de ulike emneutviklerne som har arbeidet med 

denne retningen, både i struktur og innhold. «Fellesdokument for ny 

masterretning i arbeids- og organisasjonspsykologi» (vedlegg 6). Denne 

saken viser til D-sak 6/2018 fra møtet 9.1.2018. 

 

 Vedtatt 

V-sak 8/2018 Programbeskrivelse for masterretningen – Cognitive 

neuroscience 

Programrådet får fremlagt en noe revidert programbeskrivelse fra Stein 

Andersson.  

Vedtaksforslag:  

Den reviderte programbeskrivelsen for Cognitive neuroscience vedtas. 

 

 Vedtas 

V-sak 9/2018 Masterretningen i Cognitive neuroscience: Struktur og innhold.  

Vedtaksforslag:  

Programrådet vedtar en ny masterretning i Cognitive neuroscience og 

sender en søknad til fakultetet med informasjon om struktur, innhold og 

evt. overlapp og overgangsordninger. Søknaden for masterretningen skal 

videreformidle innholdet i dokumentet som arbeidsgruppen som har 

utviklet retningen har laget, både i struktur og innhold «Dokument Master 

CN» (vedlegg 7).  

 Denne saken viser til D-sak 25/2018 fra møtet 9.1.2018. 

 

 Vedtatt 

V-sak 10/2018 Programbeskrivelse for masterprogrammet – HUS-retningen 

Programbeskrivelsen legges frem for programrådet på dette møtet.   

Vedtaksforslag: Den reviderte programbeskrivelsen for HUS-retningen 

vedtas. 

 

 Vedtatt 

V-sak 11/2018  Masterretningen i Helse, utvikling, samfunn (HUS  

Vedtaksforslag: Programrådet vedtar en revidert masterretning i Helse, 

utvikling samfunn (HUS) og sender en søknad til fakultetet med 

informasjon om struktur, innhold og evt. overlapp og overgangsordninger. 

Søknaden for masterretningen skal videreformidle innholdet i dokumentet 
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som er satt sammen av forslagene fra de ulike emneutviklerne som har 

arbeidet med denne retningen, både i struktur og innhold. 

«Fellesdokument, masterretningen HUS» (vedlegg 8). HUS-retningens 

struktur er allerede vedtatt i V-sak 22/17 på programrådsmøte den 

10.10.2017, men programrådet bekrefter her strukturen for HUS-retningen 

slik den foreligger i vedlegg 8. 

 

 Vedtatt 

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

Vi fortsetter der vi slapp i sist møte.  

 Den profesjonsforberedende linjen – Vi venter på et revidert forslag 

fra koordinator.  

Det reviderte forslaget ble diskutert.  

 

 PSYC1203 – (Perspektiver på) Psykologi og vitenskap. Vi venter på 

revidert forslag fra emneutvikler 

Det reviderte forslaget ble diskutert 

 

 PSYC6320 – Praktikum  

Emnet ble diskutert. Programrådet vil i søknaden fremlegge emnet som en 

videreføring av den praktiske terapiopplæringen i emnet PSYC6310. De 

«langsgående fordypningskursene» tas ut av emnet Praktikum og legges til 

eget emne på 11. semester (se under). Dersom behandlingen av klinikkene 

på PSI får betydning for emnet Praktikums organisering, vil dette 

nødvendigvis også innbefatte det nåværende emnet PSYC6310. Om det blir 

endringer, vil dette altså tre i kraft lenge før emnet PSYC6320 skal 

implementeres (høsten 2023). 

 

 PSYC6330 - Felles eller inndelt emne om terapi 

Emnet ble diskutert. Det skal være to emner, et på 11. semester på 5 

studiepoeng og et på 12. semester på 5 studiepoeng. Hver har sin eksamen. 

Obligatorisk oppmøte på begge emner, refleksjonsnotat foreslås som 

eksamensform på 11. semestersemnet. 11. semestersemnet skal være en 

videreføring av de langsgående fordypningsemnene som nå ligger i 

PSYC6310 –Praktikum. 12. semestersemnet skal lages etter forslag fra 

emneutviklerne som finnes i vedlegg 10. Navneforslag til disse emnene vil 

komme på et senere tidspunkt.  

 

 Migrasjon og minoritet/majoritet:  
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Det ble foreslått av følgende kulepunkt ble lagt til i kunnskapsmålene til 

«Helsefremming/forebygging 3 – Kultur- og samfunnspsykologiske 

perspektiver» 

- «Teoretiske og empiriske tilnærminger til marginaliserende og 

integrerende prosesser, med særlig vekt på å forstå migrasjon og 

minoritets- og majoritetsspørsmål». 

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) 

 

 Programrådet diskuterte forslagene. 

V-sak 12/2018 Emnet på 9. semester på 5 studiepoeng (emnet med det rare i) 

 

Vedtak: 

Programrådet vedtar at disse fem studiepoengene skal benyttes til et 

valgbart psykologiemne. Programrådet skal lage ordninger for å beslutte 

hvilke emner, og hvor mange emner som kan tilbys på 9. semester. Emner 

på 5 studiepoeng på enkelte masterretninger kan være aktuelle samt 

eksisterende kliniske fordypningsemner.  

 

 

V-sak 13/2018 Programbeskrivelse for profesjonsprogrammet 

Vedtaksforslag: Den reviderte programbeskrivelsen for 

profesjonsprogrammet vedtas (vedlegg 9) 

 

 Vedtatt 

V-sak 14/2018 Profesjonsprogrammet 

Vedtaksforslag:  

Programrådet vedtar et revidert profesjonsprogram og sender en søknad til 

fakultetet med informasjon om struktur, innhold og evt. overlapp og 

overgangsordninger. Søknaden for profesjonsprogrammet skal 

videreformidle innholdet i dokumentet som er satt sammen av forslagene 

fra de ulike emneutviklerne som har arbeidet med dette programmet, både i 

struktur og innhold. «Felles dokument, profesjonsprogrammet» (vedlegg 

10 og Struktur profesjonsprogrammet, vedlegg 11) samt sist innkomne 

emnebeskrivelser (se D-sak 22/2017). Strukturen er allerede vedtatt under 
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V-sak 13/2017 på programrådsmøte den 21.6.2017. Programrådet bekrefter 

med dette strukturen slik den fremstår i vedlegg 11.  

 

 Vedtatt med følgende merknad:  

Programrådet forplikter seg til å etterse at følgende områder blir 

tilfredsstillende ivaretatt i det reviderte profesjonsprogrammet:  

 Systemforståelse og relevant juridisk kompetanse  

 Psykologiens historie  

 Kontinuitet i opplæringen innen abnormal psykologi 

 

D-sak 7/2018 Karakterskala på programmene.  

Utsettes til et fremtidig møte. Programrådet vil i sin søknad til fakultetet nå 

sende inn forslagene som emneutviklerne har levert i forhold til 

karakterskala.  

 

Eventuelt  

 

 

Trine Waaktaar      Bjørnar Hjulstad 

Utdanningsleder      studieleder 

 


