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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 2. november 2018 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

30.10.2018 
Sted: N-202 (bak klubben) 
Tid: Kl. 12.15-15.00 
 
Til stede:  
Trine Waaktaar, Inger Selvaag, Sebastian Scheie Istad, Åste Strand Jørgensen, Stein Andersson, 
Knut Inge Fostervold, Espen Røysamb, Ole Andre Solbakken, Bjørnar Hjulstad (sekretær).  
 
 
Meldt forfall: Agnes Andenæs 
 
D-sak 11/2018 endres til en O-sak i denne omgang. 
Eventueltsak ble meldt inn 
 
SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 
 Innkalling godkjent 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

Dagsorden endres. D-sak 11/2018 (DIKU utlysning) endres til en O-sak på dette møtet.  
En vedtakssak meldes inn. Emneansvarlig for emnet PSY2103 – Sexologi ønsker ny 
eksamensform. Endringer krever er programrådsvedtak.  

 
 
 

 

O-saker Orienteringssaker fra programrådsleder:  

 

- Avtalene med helseforetakene om praksisplasser 

 

Avdelingsleder for intern klinikk og ekstern praksis informerer:  

 Vi har nok praksisplasser innen Stor-Oslo til neste semester. 

Forpraksis barn har fått akkurat så mange plasser vi trenger. Vi får 

meldt inn noen flere plasser enn vi trenger på de andre 

praksisemnene.  

 Når det gjelder samarbeidsavtale ser det nå ut til at vi må skrive en 

egen avtale med hvert enkelt sykehus. Avdelingsleder og 

praksiskonsulent starter møter med de enkelte sykehusene for å lage 

og signere kontrakter snarlig.  

 Ordningen med koordinatorer på sykehusene fungerer bra.  
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 Kun seks studenter har meldt behov om tilrettelegging for 

praksisemnene til våren.  

 

-RETHOS 

 

 En versjon av RETHOS kommer snart på høring. PSI er 

høringsinstans. Det vil da være naturlig at programrådet gir en 

samlet uttalelse. Det er viktig at vi ser på nivået på 

læringsutbyttebeskrivelser, for eksempel i metodeemnene (nivå 7 

eller lavere?).  

 Det ønskes også tilbakemeldinger på temanavnene på basaldelen av 

utdanningen. Programrådet bes om å forberede dette til 

januar/februar.  

 Det kommer krav om opplæring om kulturen til samefolket og andre 

minoriteter. Vi ber de som har ansvaret for kultur- og 

samfunnspsykologi i det nye profesjonsprogrammet om å være 

forberedte på dette.  

 Møter med brukerorganisasjoner er også et punkt som må inn i 

programmet.  

 

 - Bruk av tilsynssensorene – ekstern evaluering av emner og 

program 

 

 Vi har ikke gjort bruk av tilsynssensorene våre ennå. 

Tilsynssensorene skal jobbe uavhengig av de periodiske 

programevalueringene vi gjennomgår hvert sjette år.  

 I strategiplanen er det et mål vi ikke har oppfylt ennå. Vi har som 

mål å ha en ekstern måling av programmene våre. Kunne vi ha gitt 

tilsynssensorene i oppdrag å organisere en referansegruppe med 

tidligere studenter fra hver linje (profesjon og BAMA), eventuelt 

også fra tjenestene/andre relevante steder som kan gi oss 

tilbakemeldinger om kompetansemålene i programmene ble 

oppnådd?  

 Vi kunne startet med å invitere tilsynssensorene til et møte i 

programråd. 

O-sak DIKU-utlysning av midler til nyskapende undervisning og 

kollegaveiledning på PSI 

 

DIKU – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning har utlyst 40 millioner til nyskapende undervisning. Hver 

søknad kan være på maks fem millioner. 
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PSI er med på prosjektet Sampraks fra før.  

 

Programleder informerer om et nytt prosjekt hvor vi kan registrere 

parametere/inputfaktorer som forelesninger, seminarer, studentaktive 

læringsformer mm. med outputfaktorer som karakterer, 

evalueringsresultater mm. Vi ber om ressurser til å jobbe med dette og se 

på koordineringsmuligheter til å jobbe på tvers av emner.  

 

 

 

D-sak 12/2018 Frafallet i påmeldingen til PSY1050 – Psykologi: Teori og praksis 

Studieleder innleder.    

Programrådet har tidligere 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 da overraskelse 

og 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 har laget et nettskjema og sendt til alle de som har takket 

jeg til en plass på bachelorprogrammet men ikke meldt seg til emnet 

PSY1050 (ca. 55 studenter). Etter en utsending og en purring fikk vi svar fra 

22 studenter.  

 

De langt fleste av respondentene (17 av 22) svarte at bachelorprogrammet i 

psykologi var deres førstevalg, Av de som svarte at programmet hadde 

lavere prioritet, svarte fire av fem, at førsteprioriteten var 

profesjonsprogrammet i psykologi (den femte svarte blankt).  

 

De fleste oppgav som grunn til at de ikke hadde meldt seg til PSY1050 at de 

ikke hadde planer om å ta hele programmet, men bare deler av 

programmet. Noen fordi de manglet noen emner for å fullføre en 

bachelorgrad de tidligere hadde sluttet på, og andre fordi de hadde en 

bachelor i noen annet fra før, men trengte emner i psykologi til å kunne 

søke på et masterprogram i psykologi. Andre igjen oppgav at de ikke hadde 

tid til å være fulltidsstudenter dette semesteret og noen hadde ikke 

mulighet til å møte på obligatorisk undervisning.  
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Ut ifra de svarene vi fikk, kan vi ikke se at vi kan gjøre mange tiltak for å 

hindre at disse studentene ikke følger ordinær progresjon. Hvis vi ønsker et 

høyere gjennomføringstall, kan det virke som om høyere overbooking vil 

være mest virkningsfullt. Overbooking kan derimot føre til andre 

problemer, som for mange studenter i enkelte emner.  

 

Pr. dags dato er det 154 aktive studenter på kullet H18 på 

bachelorprogrammet. Av ca. 180 ja-svar er det allerede ca. 25 som ikke 

lenger har en aktiv studierett. 135 studenter har meldt seg til emnet 

PSY1250 – Personlighetspsykologi, som starter denne uken (det er grunn til 

å tro at bare bachelorstudenter er oppmeldt til dette emnet da det er et 5 

studiepoengsemne) og 120 studenter har meldt seg til siste eksamen i 

PSY1050 (kun bachelorstudenter fra kullet H18 har tilgang).  

 

Programrådet diskuterte saken.  

D-sak 13/2018 Fagetiske retningslinjer gjeldende for profesjonsstudenter 

Denne saken var oppe i programrådsmøte 14.8.2018. Administrasjonen har 

siden forrige gang fulgt opp programrådets ønsker om å sjekke med de 

andre lærestedene hvordan de gjennomfører garantier om å oppfylle 

fagetiske retningslinjer og taushetsplikt samt å oversende utvalgets forslag 

til nytt skriv om fagetiske retningslinjer til Avdeling for fagstøtte for å 

sjekke de juridiske implikasjonene ved å innhente signaturer på et slikt 

skriv. Vi har nå fått tilbakemelding fra Avdeling for fagstøtte (29.10).  

 

Programrådet mener erklæringen som UiB bruker er et godt utgangspunkt. 

Programrådet er enige i at administrasjonen og programrådsleder kan 

arbeide videre med denne erklæringen og gjøre den fullgod for PSI for å så 

å få den vedtatt i programråd til neste programrådsmøte.  

Eventuelt 

V-sak 21/2018 

Emneansvarlig for emnet PSY2103 – Sexologi ønsker å endre 

eksamensform fra skriftlig skoleeksamen til hjemmeeksamen (skriftlig 

hjemmeoppgave). Dette skal gjelde fra våren 2019. Programrådet støtter 

dette forslaget.  

 

 

Trine Waaktaar      Bjørnar Hjulstad 

Utdanningsleder      studieleder 


