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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 17. april 2018 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

17.04.2018 
Sted: Styrerommet 
Tid: Kl. 12.00-14.00 
 
SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

Kommentar til dagsorden:  

V-sak 16 kommer først, deretter V-sak 17 og O-sakene til sist. 

 

Vedtakssaker  

V-sak 16 2018 Opptaksgrunnlag til masterprogrammet i psykologi for 

Kullkomstudenter.  

 

For HUS:  

Vedtaksforslag a:  

Programrådet vedtar at Kullkomstudenter som velger fordypningen i 

psykologi har godkjent grunnlag til å søke om opptak til HUS-masteren. 

Dersom de skal ta emner innen utviklingspsykologi på HUS-masteren må 

de i tillegg til opptaksgrunnlaget ha tatt emnet PSY1200 eller tilsvarende.  

 

Vedtaksforslag a vedtatt. 

 

Programrådet tar til etterretning at dette vil kunne utgjøre et unntak fra 

kravene om til sammen 30 studiepoeng innen tre av fire følgende områder 

av psykologien: 

 utviklingspsykologi 

 sosialpsykologi 

 kognitiv psykologi 

 personlighetspsykologi 
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For Arb/org:  

Vedtaksforslag b:  

Programrådet vedtar at Kullkomstudenter som velger fordypningen i 

psykologi har godkjent grunnlag til å søke om opptak til retningen i 

arbeids- og organisasjonspsykologi så lenge de tar PSY2405 eller PSY2407 

(eller tilsvarende emne) i tillegg.  

 

Vedtaksforslag b vedtatt. 

 

For Cognitiv Neuroscience 

Vedtaksforslag c:  

Programrådet vedtar at Kullkomstudenter som velger fordypningen i 

psykologi har godkjent grunnlag til å søke om opptak til retningen i 

Cognitive neuroscience så lenge de tar PSYC2230 – Kognitiv 

nevrovitenskap (eller tilsvarende emne) i tillegg. Studenter som har avlagt 

PSY2302 – Brain and cognition får dette godkjent som det nødvendige 

tillegget.  

 

Vedtaksforslag c vedtatt.  

 

  

V-sak 17/2018 Skriv om fagetiske retningslinjer for profesjonsstudenter.  

På profesjonsprogrammet skal alle studenter signere på at de har lest og er 

innforstått med de gjeldende fagetiske retningslinjene som gjelder for dem 

som studenter:  

www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC1202/fagetiske-

retningslinjer-psi.pdf 

Vi har fått påpekt av internrevisjonen at disse retningslinjene er modne for 

en revidering og fornying. Det foreslås at programrådet nedsetter et 

arbeidsutvalg for å gjøre denne jobben.  

 

Vedtak:   

A) Programrådet nedsetter et arbeidsutvalg for å gjennomgå de 

fagetiske retningslinjene for å sørge for at de er velegnet til PSIs 

behov. Programrådet foreslår følgende personer til utvalget:  

Anne-Kari Torgalsbøen (leder), Margrete Seeger Halvorsen, Egil 

Nygaard og en studentrepresentant. Utvalget bes legge frem sitt 

forslag til nye fagetiske retningslinjer innen fredag 1. juni. Dersom 

disse personene ikke har anledning til å gjennomføre dette innen 

fristen, kan leder utpeke hvem hun måtte ønske til å bistå seg i 

stedet. 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC1202/fagetiske-retningslinjer-psi.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC1202/fagetiske-retningslinjer-psi.pdf
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B) Videre vedtar programrådet at studentene skal signere de fagetiske 

retningslinjene (eller annet navn dersom utvalget kommer frem til 

dette) to ganger i løpet av studietiden – ved starten av 1. semester og 

ved starten av 7. semester. 

 

 Orientering fra programleder –  

Skikkethetsarbeid på UiO og PSI 

 

O-sak 1 Orientering om RETHOS (felles Retningslinjer for Helse og 

Sosialfagene) –  

Programleder orienterte om RETHOS-arbeidet. 

 

Eventuelt  

 

 

Trine Waaktaar      Bjørnar Hjulstad 

Utdanningsleder      studieleder 

 


