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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 16. august 2018 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 

14.08.2018 
Sted: N-202 (bak klubben) 
Tid: Kl. 12.15-15.00 
 
SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 
ii. Godkjenning av dagsorden. Dagsorden er noe endret fra opprinnelig innkalling. Re-allokering 

av studieplasser endres til en vedtakssak grunnet frist fra fakultetet og sak om fagetiske 

retningslinjer endres til O/D-sak da vi ønsker innspill fra UiOs jurister mm i denne saken.  

 

Til stede: Trine Waaktaar, Espen Røysamb, Knut Inge Fostervold, Stein Andersson, Agnes 

Andenæs, Sebastian Istad Scheie (Vara for Karethe Hustad Hansen), Sigurd Lekerød Alnes (Vara 

for Åste Strand Jørgensen), Bjørnar Hjulstad (sekretær) 

 

Meldt forfall: Ole André Solbakken 

 

Vedtakssaker  

V-sak 18 2018 Nytt opptaksgrunnlag til masterprogrammet i psykologi for 

retningen Cognitive neuroscoence  

 

Se vedlegg 1. Opptaksgrunnlaget vi tre i kraft fra høsten 2019. 

Vedtaksforslag:  

Programrådet vedtar det nye opptaksgrunnlaget slik det er beskrevet i 

vedlegg 1.  

 

Vedtak:  

Programrådet vedtar det nye opptaksgrunnlaget for retningen 

Cognitive neuroscience slik det står i vedlegget med unntak av at 

parantesen i punkt 3 (courses that only covers qualitative methods are 

not eligible) skal fjernes.  

 

 

V-sak 19/2018 Re-allokering av studieplasser fra årsenheten til 

bachelorprogrammet og masterprogrammet 

 

Pr. dags dato har vi en opptaksramme på 92 studenter på årsenheten, 170 

studenter på bachelorprogrammet 60 studieplasser på masterprogrammet.  
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Det kan være tjenlig å redusere antall studenter på årsenheten og heller re-

allokere disse studentene til bachelor- og masterprogrammet i en ratio på 

2:1.  

Grunner til dette er:  

- Det vil være bra å ha noe færre studenter på de felles innføringsemnene 

med hensyn til plass på seminargrupper.  

- Vi satser mer på bachelorprogrammet og masterprogrammet enn vi 

gjør på årsenheten.  

Et forslag er å redusere antall studenter på årsenheten med 40 (fra 92 til 

52). Da kan vi øke til 180 studenter på bachelorprogrammet og 70 på 

masterprogrammet. Dette går vi i null på rent økonomisk på 

basisbevilgning. 

 

Vedtak:  

Programrådet anbefaler at endringene gjøres slik de beskrives over fra 

opptaket høst 2019. Det er fakultetsstyret som vedtar saken. Programrådet 

har med dette gitt sin anbefaling til fakultetsstyret. 

O/D-sak 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. Slik har disse retningslinjene sett ut frem til nå:  

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. En arbeidsgruppe bestående av Anne-Kari 

Torgalsbøen, Margrete Halvorsen og Jenny Tornes (student) har nå 

utarbeidet et nytt dokument vedrørende fagetiske retningslinjer for 

profesjonsstudenter. 

 

Innspill: 

- Dokumentet kan med fordel sendes til UiOs jurister som kan komme 

med innspill før saken kommer tilbake til programrådet.  

- Bør dokumentet inneholde pekere til alle relevante lovverk? Evt. En 

landingsside som har pekere til alle relevante lovverk? I stedet for å 

nevne noen lovverk som eksempler. 

- Slik dokumentet fremstår nå, legger det også føringer for instituttet og 

folks om jobber på instituttet. Men det er vel ikke tiltenkt at de ansatte 

skal signere og bindes av dette dokumentet? 

- Kan slike regelverk knyttes til det studenter gjør utenfor Psykologisk 

institutt på fritiden sin? 

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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- Hva med forskningsetikk? Hvis det skal underskrives på et annet sted, 

bør dette kanskje kort nevnes i dokumentet? 

- Hva forplikter du deg til? Når gjelder det? Hva er gyldighetsfeltet? Slike 

spørsmål ønsker vi å få avklart med UiOs jurister.  

- Det er et poeng å høre hvilke fagetiske retningslinjer som er i bruk for 

studenter ved de andre universitetene som har profesjonsutdanninger i 

psykologi. Dette kan tas opp på et NPP-møte.  

 

Programrådet ønsker at dokumentet sendes til UiOs jurister for å sjekke om 

det kan benyttes som et dokument som binder profesjonsstudentene til 

fagetiske retningslinjer og om dokumentet bør ha et annet innhold. Videre 

ønskes det at det tas opp på et NPP-møte hvilke fagetiske retningslinjer 

som benyttes på de andre profesjonsutdanningene.  

 

Programrådet vil takke utvalget, bestående av Anne-Kari Torgalsbøen, 

Margrethe Seeger Halvorsen og Jenny Tornes, for det reviderte dokumentet 

angående de fagetiske retningslinjene.  

  

   

V-sak 20/2018 Møteplan for høsten 

 

Følgende datoer settes av for programrådsmøter høstsemesteret 2018:  

 

14.8 

11.9 

30.10 

4.12 

 

Møteplanen ble vedtatt. Alle møter fra 12.15-15.00  

 

Eventuelt - Hvor blir det av bachelorstudenter som slutter? Kan vi utrede 

muligheter for en undersøkelse om dette? Administrasjonen skal se på 

hva som finnes av undersøkelser om dette fra før og se på hvilke 

ressurser som trengs for å utføre en undersøkelse om dette for PSI.  

- Programrådsleder informerte om hvor ELTE-saken står.  

 

 

Trine Waaktaar      Bjørnar Hjulstad 

Utdanningsleder      studieleder 

 


