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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 7. mai 2020 

Referat fra PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

28.4.2020 
Sted: Zoom-møte ( https://uio.zoom.us/j/66945036186 ) 
Tid: Kl. 12.15-14.00 
 
TIL STEDE:  
Vibeke Moe (leder), Rene Huster, Beate Seibt, Ole Andre Solbakken, Francisco Pons, Inger Selvaag, 
Sebastian Istad Scheie, Andreas Næss Breistein, Gunnar A. Malmin (sekretær)  
 
 
SAKSLISTE: 
 

O-sak 6/2020 Korona og konsekvenser for undervisning og eksamen 

 

Utdanningsleder og studieleder informerte om de siste føringene vedrørende 

høstens undervisning og eksamensavvikling. Det planlegges både for et 

heldigitalt og et semidigitalt høstsemester med gradvis åpning for noe fysisk 

oppmøte med undervisning for mindre grupper hvis smittesituasjonen 

tillater det.  

 

Utdanningsleder kaller Programrådet inn til et eget møte i neste uke for å 

diskutere implikasjonene av dette nærmere, spesielt med tanke på behovet 

for å videreutvikle og styrke kvaliteten på den digitale undervisningen til 

neste semester. 

O-sak 7/2020 Endre karakterskala på PSY4303B - Vision and the Brain. 

 

Emneansvarlig (B. Laeng) ønsker å endre karakterskala fra A-F til 

bestått/ikke bestått på emnet PSY4303B.  

 

Programrådet diskuterte den faglige autonomien til emneansvarlig i denne 

typen saker, men stilte spørsmål til om ønsket endring var godt nok 

forankret i ansvarlig fagavdeling.  

Det ble besluttet at saken dermed diskuteres ferdig i fagavdelingen før den 

eventuelt oversendes til behandling i programrådet på et senere tidspunkt. 

Emnet fortsetter dermed med gjeldende karakterskala (A-F).  

 

  

 

 

https://uio.zoom.us/j/66945036186
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O-sak 8/2020 Fjerne obligatorisk aktivitet på PSY2101 - Helsepsykologi 

 

Emneansvarlig (I. Kvalem) ønsker å fjerne obligatorisk aktivitet på PSY2101.  

 

Programrådet godkjenner ønsket om fjerning av obligatorisk aktivitet på 

PSY2101 gjeldende fra og med høsten 2020. 

O-sak 9/2020 Opprettelse av nytt tverrfaglig emne i rettspsykologi (og 

sakkyndighet) 

 

Utdanningsleder og studieleder informerte om det nye tverrfakultære emnet, 

PSY4315-Rettspsykoplogi (10 ECTS), vil bli tilbudt første gang våren 2021.   

Emnet vil være et valgbart emne på MA-nivå for MA-programmene i 

psykologi og rettsvitenskap, samt være tilgjengelig som et valgbart emne på 

profesjonsprogrammet i psykologi (5. eller 6. semester).   

Tim Brennen er emneansvarlig.  

 

I forbindelse med orienteringen om opprettelsen av PSY4315 informerte 

Utdanningsleder om en tilbakemelding til universitetene fra Fagutvalg for 

rettspsykologi og sakkyndighet (FURS) i NPF vedrørende kurs og utdanning 

i rettspsykologi og sakkyndighetsarbeid ved profesjonsstudiet i psykologi. 

Her argumenteres det for at det bør opprettes et eget kurs med dette som 

tema ved profesjonsstudiene i psykologi. Programrådet mener at behovet for 

å opprette ytterligere kurs ved profesjonsstudiet ved PSI må sees i 

sammenheng med RETHOS-gjennomgangen og innholdet i det nye 

tverrfaglige emnet i rettspsykologi (PSY4315). 

 

Programrådet ber derfor RETHOS-arbeidsgruppen om å se på behovet for 

ytterligere kurs i rettspsykologi og sakkyndighet opp mot RETHOS, og også 

ta i betraktning innholdet i det nye emnet PSY4315.  

 

D-sak 4/2020 Emneansvar og organisering av hovedoppgaven (PSYC6100) 

 

Programrådet diskuterte forelagt rapport fra nedsatt arbeidsgruppe for 

emneansvar på hovedoppgaven. I tråd med rapporten ble det fremholdt at 

emneansvar på PSYC6100 må innebære et tydelig koordinerende ansvar.  

 

Det settes opp oppfølgingssak for videre drøfting av rapportens ulike 

anbefalinger på neste programrådsmøte.  
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D-sak 5/2020 Opprettelse av psykosepraktikum på profesjonsprogrammet 

Programrådet ønsker at en arbeidsgruppe bestående av representant for 

Klinisk fagavdeling (Ole Andre Solbakken), en representant for 

forslagsstillerne (Merete Øie eller Anne Kari Torgalsbøen), avdelingsleder 

for intern klinikk og ekstern praksis (Inger Selvaag) og en representant fra 

studieadministrasjonen ser videre på ulike sider ved å opprette et 

psykosepraktikum før saken kommer tilbake til Programrådet for evt. 

vedtak.  

Programrådet ber om at gruppen blant annet utreder hvilket behov det er for 

enda en praktikum-mulighet og hvordan man skulle fordele studenter 

mellom de ulike klinikkene, samt finansieringsmodell for ekstern veileder og 

samarbeidet med Vindern DPS. Det blir også viktig at gruppen ser forslaget 

opp mot RETHOS-gjennomgangen og vurderer eventuell oppstart i forhold 

til pågående pandemi.  

 

D-sak 6/2020 Økt bruk av obligatoriske forkunnskapskrav på 

profesjonsprogrammet 

 

Programrådet ser at det kan være nødvendig å vurdere en innskjerping av 

forkunnskapskravene i profesjonsutdanningen for å sikre at studentene tar 

emnene i riktig rekkefølge og slik får et maksimalt læringsutbytte. 

Før saken kommer tilbake til Programrådet for et eventuelt vedtak ber 

Programrådet om at studieadministrasjonen i samarbeid med 

utdanningsleder gjennomgår detaljene i nevnte forslag slik at evt. endringer 

ikke får konsekvenser ut over de intenderte. 

 

V-sak 7/2020 Form på MA-oppgaven 

 

Vedtak: 

Programrådet ønsker ikke å fjerne «monografiform» fra punkt F) i 

‘Retningslinjer og krav’ for masteroppgaven i psykologi: 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4090/masteroppgave-

ved-psi%3A-retningslinjer-og-krav-.html  

 

Programrådet ser imidlertid behovet for å tydeliggjøre og utdype 

informasjonen uttrykt i punkt F. Beate Seibt ble bedt om å se nærmere på 

teksten og komme med et forslag til tydeliggjøring. 

 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4090/masteroppgave-ved-psi%3A-retningslinjer-og-krav-.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4090/masteroppgave-ved-psi%3A-retningslinjer-og-krav-.html
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V-sak 8/2020 PSI sommerstipend for MA studenter 

 

Vedtak: 

Programrådet vedtar utlysningstekst for 2020 for MA-stipend som forelagt i 

vedlegg.  

 

V-sak 9/2020 (Teknisk) endring av eksamensform i PSYC4401 og PSYC5410 

Vedtak:  

Eksamensformen i PSYC4401 og PSYC5410 endres til «praksis». Dette 

innebærer at praksisperioden godkjennes i sin helhet, basert på 

tilfredsstillende oppmøte på praksisplassen og godkjent evalueringsrapport 

fra praksisstedet. Endringen fører til at praksisstedet gjør den endelige 

vurderingen av om studenten har bestått praksisemnet eller ikke, heller enn at 

dette er opp til praksiskonsulenten. Emnene vil fortsatt legges opp og 

gjennomføres som tidligere, og endringen er i høy grad kun teknisk 

administrativ.   

V-sak 10/2020 Nye valgbare emner på MA i Cognitive Neuroscience  

Vedtak:  

Programrådet godkjenner opprettelsen av emnet «Research communication» 

(5 ECTS) med oppstart fra og med høsten 2020, som et valgbart emne på 

MA-programmet (Cognitiove Neuroscience). 

Eventuelt Ole Andre Solbakken meldte inn behovet for å diskutere digital undervisning 

og interaksjon med studentene. Det ble bestemt at dette diskuteres nærmere 

på eget møte som Utdanningsleder innkaller til i neste uke (se også O-sak 

6/2020). 

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     studieleder 


