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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 14. mars 2019 

REFERAT TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

TILSTEDE: 

Trine Waaktaar (leder), Knut Inge Fostervold (frem til kl. 13.00), Ole Andre Solbakken, 

Stein Andersson, Espen Røysamb (fra kl. 13.30), Agnes Andenæs, Åste Strand Jørgensen, 

Sebastian Istad Scheie, Joakim Dyrnes (sekretær) 

05.03.2019 
Sted: N-202 (bak klubben) 
Tid: Kl. 12.15-15.00 
 
SAKSLISTE: 
 

 

V-sak 1/2019 UTTELLING FOR «STØRRE INNLEVERINGER OG 

TILSVARENDE» 

Fakultetet har en sats på 0,75 timer pr oppgave «skoleeksamen og 

tilsvarende». I tillegg har de en sats for «større innleveringer og 

tilsvarende» på 1,5 timer pr. oppgave. Vi kan kanskje anta at fakultetet har 

sett for seg bacheloroppgaver og lignende til å gjøre bruk av denne satsen. 

På PSI har vi fått innvilget en egen sats for sensur av bacheloroppgaver på 

2,5 timer. Hva skal vi da bruke satsen 1,5 til? 

 

Vedtak: PSI setter satsen 1,5 timer «større innleveringer og tilsvarende», 

for oppgaver på 5000 ord eller mer med karakterskalaen A-F.  

Dette vil vanligvis være store hjemmeeksamener eller semesteroppgaver, 

men kan også i sjeldne tilfeller gjelde en skoleeksamen.  

D-sak 2/2019 STATUS PLANLEGGING NYE EMNER HØSTEN 2019 

Høsten 2019 skal fire emner gå for første gang etter programrevisjonene. 

Alle disse er på profesjonsprogrammet, PSYC2230, PSYC2210, PSYC2302 

og PSYC2410. Per i dag mangler det emneansvarlig for tre av disse emnene, 

PSYC2230, PSYC2210 og PSYC2302. Da det er en del som gjenstår av 

planlegging av innhold og form er det viktig at det straks kommer på plass 

emneansvarlige. Emnebeskrivelser må kvalitetssikres, undervisning og 

eksamen må planlegges. For PSYC2302 er det også viktig med en 

koordinering mellom avdelingene. 
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Det jobbes i dag med å få på plass emneansvarlige og det er progresjon i 

arbeidet. Det er noen utfordringer med å finne noen til PSYC2302. Det er 

derfor spesielt viktig å følge opp dette emnet. 

 

D-sak 3/2019 TILSYNSSENSOR 

Programrådet oppnevnte våren 2018 professor ved NTNU Roger Hagen og 

førsteamanuensis ved Oslo Met Ragnhild Dybdahl som våre tilsynssensorer for 

hhv profesjonsprogrammet og BA/MA for i perioden 2018 – 2021. Programrådet 

ønsket nå å drøfte hvordan tilsynssensorene best kan benyttes i vårt arbeid med 

kvalitetsforbedring av studieprogrammene våre. Et steg i dette er at begge 

tilsynssensorer ble invitert til Programrådsmøtet for å drøfte alternative måter å 

løse oppdraget på. 

Programrådet ble enige med tilsynssensorene om følgende prosess. 

Tilsynssensorene bruker våren til å lese seg opp på studieprogrammene våre. På 
bakgrunn av dette skal de lage et forslag til mandat for videre arbeid. Dette skal 
behandles i programrådsmøtet i mai/juni. Et fokus på arbeidslivsrelevans i 
programmene virker meningsfullt og rimelig, og et sted å starte er å se på 
sammensetningen og oppbygning av emner i programmene. 

O-sak 2/2019 KARRIERESIDENE TIL STUDIEPROGRAMMENE 

Vi setter i gang med å oppdatere karrieresidene som ligger på nettsidene til 

studieprogrammene våre. Vi ønsker å tydeligere vise hva slags kompetanse 

våre kandidater får og enda klarere hva slags typer jobber og 

arbeidsoppgaver det er naturlig å få. Vi får med fagpersoner til å skrive 

tekstene. Programrådet blir orientert på et senere tidspunkt. 

O-sak 3/2019 STUDIEBAROMETERET 

Nicklas Poulsen Viki orienterte om resultatene samt tok opp noen aktuelle 

problemstillinger og mulige tiltak. 

 

Eventuelt  

 

Trine Waaktaar      Joakim Dyrnes 

Utdanningsleder      studieleder 


