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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 14. mars 2018 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

13.03.2018 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 12.00-15.00 
 
SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

 

 

 Orientering fra programleder 

 Oppfølging av emneansvarlige som skal ha ansvar for 
innføringsemner med mange studenter. 

 Kvote for det underrepresenterte kjønn. 

 Sampraks - samarbeid om praksis rettet mot eldre. 

 RETHOS – Retningslinjer for helse- og sosialfagene. 

 Skikkethetsarbeidet på UiO og PSI. 

 Praksissamarbeidet med HSØ. 

 Den interne klinikken. 

 ELTE-studentene. 

 Orientering om utviklingen for de nye programmene 

v/studieleder 

 Programmene tar form på nett og i systemene våre. 

Emnenansvarlige og administrasjonen samarbeider om oppstart 

høsten 2018.  

Diskusjonsaker  

D-sak 8 2018 Antall sensorer på emner på profesjonsprogrammets øvre 

semestre 

Programrådet diskuterte om to-sensorsordning for tre aktuelle emner på 

profesjonsprogrammet skal fortsette, eller om endringer bør vurderes.  

 

Denne saken følges ikke opp med en vedtakssak.  

 

Administrasjonen bes innhente noe statistikk rundt hvordan to-sensor 

ordningen fungerer. Det kan også være aktuelt å teste en medsensor-

ordning på et utvalg oppgaver fra hver kommisjon som en prøveordning på 

et emne som synes passende.    
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V-sak 15/2018 Engelske innføringsemner 

I fasen hvor programrevisjonen ble gjennomgått og vedtatt, mente 

programrådet at innføringsemnene burde være på norsk, men at 

undervisning kunne være på både engelsk og norsk.  

 

Det kan allikevel synes å være noen fordeler med å ha utvalgte 

innføringsemner som engelske, men hvor noe undervisning kan gå på 

norsk.  

 

Saken ble diskutert i programrådet. 

 

Vedtak: 

Programrådet vedtar at innføringsemner skal være norske emner. Dersom 

et innføringsemne skal være et engelsk emne, må det søkes om 

dispensasjon til programrådet. På dette møtet har programrådet innvilget 

dispensasjon for emnet PSY1200/PSYC1210 – Developmental psychology 

til å gå som et engelsk emne.  

  

Eventuelt Løse tråder fra programrevisjonen.  

 Abnormal psykologi som linje i det nye 

profesjonsprogrammet? 

            Det har tidligere blitt diskutert om den 

profesjonsforberedende linjen kunne henge mer sammen med 

emner høyere i programmet hvor abnormal psykologi tas opp, 

særlig emnene PSYC3300 – Psykopatologi på 5. semester og 

PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne på 7. 

semester. En slik sammenheng ble ikke vedtatt i anledning 

søknadene for programrevisjonene. Foreløpig tiltak: 

Utdanningsleder og studentrepresentant tar kontakt med 

emneansvarlige på PSYC3300 og PSYC4300 for å undersøke om en 

«linje» innen abnormal psykologi kunne utarbeides.  

 5 sp emne på 9. semester – hva skal det være? 

                Programrådet har bestemt at emnet karakteriseres som et 

valgbart emne, hvor det sannsynligvis blir få valgmuligheter (to 

eller tre). Da de første studentene som skal ta dette emnet kommer 

dit i høsten 2022, kan det fremdeles ventes med å beslutte hvilke 

alternativ dette skal være.  

 Karakterer på programmet 

                Dette temaet ble diskutert i D-sak 8. Programrådet ser at 

det kan være tjenlig med en gjennomgang av karakterskalaer som 

blir benyttet på profesjonsprogrammet på et senere tidspunkt. 
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Dette semesteret vil det ikke bli tatt initiativ til å starte et slikt 

arbeid. For høsten 2018 og våren 2019 er det uansett avklart og 

ikke kontroversielt hvilke karakterskalaer som benyttes på emnene 

som da går på programmet. Et fremtidig utvalg kan se helhetlig på 

programmet og gjøre vurderinger på om noe skal endres i forhold 

til hva emneutviklerne meldte inn ønsker om i løpet av høsten 2017. 

 Tilsynssensorer 

                  Det foreslås å benytte tilsynssensorene til å gjøre 

vurderinger av sensorveiledninger på PSI. Tilsynssensorene kan 

vurdere om sensorveiledningene bidrar til at læringsmålene til 

emnet testes på en god måte og om de bidrar til likebehandling i 

sensuren.  

  

 

 

Trine Waaktaar      Bjørnar Hjulstad 

Utdanningsleder      studieleder 

 


