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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 12. september 2018 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

11.09.2018 
Sted: N-202 (bak klubben) 
Tid: Kl. 12.15-15.00 
 
Til stede: Trine Waaktaar, Ole Andre Solbakken, Stein Andersson, Espen Røysamb, Knut Inge 
Fostervold, Inger Selvaag, Åste Strand Jørgensen, Karethe Hustad Hansen (til 13.15), Bjørnar 
Hjulstad (sekretær) 
 
Meldt frafall: Agnes Andenæs 
 
SAKSLISTE: 
 
i. Godkjenning av innkallingen. 
 Innkalling godkjent 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

Dagsorden endres. D-sak 10 tas før D-sak 9 
  
 
 
 

 

O-sak Nytt medlem av programrådet, Inger selvaag, introduseres. Inger er ny 

avdelingsleder for avdeling for Avdeling for klinikk, praksis og klinisk 

ferdighetstrening 

 

Studentrepresentant Karethe Hustad Hansen har i dag sitt siste møte. Hun 

har nå sittet så lenge statuttene åpner for. Det vil etter planen være på plass 

en ny studentrepresentant til neste møte. Programrådsleder og resten av 

programrådet takker Karethe for hennes innsats i en svært hektisk tid for 

programrådet med revisjon av fire studieprogrammer.  

O-sak  Implementering av de nye programmene 

 

Studieleder Bjørnar Hjulstad informerte om hvordan det går så langt med 

første semester på de ulike programmene. Det meste går bra så langt. Dette 

er basert på samtaler med undervisere, studiekonsulenter og observasjoner. 

Programrådet ble informert om at kun ca. 2/3 av studentene som har takket 

ja til plass på bachelorprogrammet har meldt seg til emnet PSY1050 – 

Psykologi: Teori og praksis, som er et obligatorisk emne i alle 

bachelorstudenters utdanningsplan. Programrådet uttrykte overraskelse og 
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bekymring rundt dette. Det kan bety at 1/3 av studentene som takker ja til 

plass ikke egentlig har til hensikt å fullføre graden og at dette er noe de har 

bestemt seg for før de faktisk begynner. Administrasjonen skal sende ut et 

nettskjema for å innhente informasjon om hvorfor disse studentene ikke 

har meldt seg til det obligatoriske emnet PSY1050. Når vi har noen 

resultater å legge frem om dette temaet vil det bli lagt frem for 

programrådet.  

D-sak10/2018 RETHOS utkast til nye nasjonale retningslinjer for 

psykologutdanningen 

Programrådsleder innledet og informerte om prosessen rundt å lage 

nasjonale retningslinjer for helse og sosialfagene, programgruppen for 

psykologi. Utkastet ble kort diskutert på møtet, men det ble bestemt at det 

var mer hensiktsmessig om medlemmene fikk lest gjennom dette i fred og 

ro før man kunne komme med innspill. 

Programrådsmedlemmene ble bedt om å komme med innspill på det 

foreløpige utkastet til de psykologispesifikke nasjonale retningslinjer innen 

en uke etter programrådsmøtet.  

   

 

D-sak 9/2018 Veiledning på oppgaver ved Psykologisk institutt, særskilt 

bacheloroppgaver 

 

Hvordan unngår vi at vi kommer i situasjoner hvor vi plutselig står uten 

veiledere? Dette setter press på emneansvarlig, avdelingsledere, 

administrasjon, kolleger og ikke minst studentene.  

 

Programrådet diskuterte ulike utfordringer instituttet har rundt 

veiledersituasjonen.  Innspill: 

 

- Viktig å involvere stipendiater og post-doc’er i undervisningen. Et 

fjerde år kan være et godt grep.  

- Mange svarer nei til emneansvarlig på f.eks. bacheloroppgaveemnene, 

emneansvarlig bruker mye tid på å skaffe veiledere.  

- Vi har for få folk å spille på – det er det store problemet.  

- Studentene forventer også kanskje mer veiledning enn de strengt tatt 

har krav på.  

- Hvordan kan vi lage et system rundt at det alltid skal finnes 

tilstrekkelig med veiledere? 

- Eksempel: Nye stipendiater inn i en stall av bacheloroppgaveveiledere. 

Får opplæring av en erfaren veileder. Deretter mer selvgående.  
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- Ubalanse mellom hvilket fagfelt studentene vil skrive om og hvor 

tilsiget av nye stipendiater kommer.  

- Det er ofte store overskudd på timeregnskapet for mange fast ansatte.  

- Engelskspråklige bør kunne presses til å kunne veilede 

bacheloroppgaver på norsk innen en rimelig tid. 

- Kunne studenter oppfordres til å skrive på engelsk? 

- Generell eller mer spesifikk bacheloroppgave? Trenger vi flere runder i 

programråd?  

- Må vi redusere undervisningen andre steder for å få nok ressurser til 

veiledning? 

- Hvor forankret i miljøet er det å dele opp i fem spesialiseringer på 

bacheloroppgaveemnet? 

- Komiteen som kom med anbefaling til programrådet vedrørende dette 

svarte at de foretrakk fem spesialiseringer.  

 

Programrådet ber om at dette tas opp på et ledermøte. 

Herunder språkproblematikken med at ansatte som ikke har 

norsk som morsmål sjelden kan veilede oppgaver på norsk. 

 

  

  

Eventuelt: Fra 

Åste Strand 

Jørgensen 

Hvordan rangeres studentene på nåværende program til en 

fremtidig mastergrad? 

- Foreløpig er det rangeringskriteriene som gjelder nå og til neste år som 

ligger ute på nettsidene. 

- Burde det snart ligge dobbelt sett av opptakskriterier på nettsidene? Et 

som gjelder for studenter som går på programmet som nå utfases og et 

som gjelder for studenter som går på programmet som nå innfases? 

 

Dette skal undersøkes med masterkonsulenten og tas opp som 

orienteringssak på neste møte.  

 

 

Trine Waaktaar       

Bjørnar Hjulstad 

Utdanningsleder       studieleder 

 


