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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 11. desember 2020 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 1.12.2020 
Sted: Zoom-møte  
Tid: Kl. 12.15-14.00 
 
Tilstede: Vibeke Moe (leder), Knut Inge Fostervold, Ole Andre Solbakken, Rene Huster, Francisco 
Pons, Inger Selvaag, Sebastian Istad Scheie, Andreas Næss Breistein, Gunnar A. Malmin 
 
SAKSLISTE: 
 

O-sak 16/2020 Undervisning og eksamen, våren 2021  

 

- Digital/hybrid undervisning i kombinasjon med fysisk oppmøte for 

prioriterte emner/seminarer videreføres for vårsemesteret 2021 etter 

modell fra høsten 2020.  Det vil heller ikke kommende semester bli 

avholdt noen fysiske skoleeksamener i Silurveien.  

- Fokusgruppe undersøkelse i samarbeid med LINK er gjennomført for 

BA-, MA- og Profesjonsprogrammet. Resultater vil bli forelagt 

Programrådet når vi får dette oversendt fra LINK.  

- Knut-Inge Fostervold presenterte foreløpige funn fra vårens 

studentundersøkelse med fokus på hva respondentene hadde rapportert 

i forhold til undervisningen  

- Vi har nå mottatt søknader fra avdelingene vedrørende ønske om 

‘teaching assistants’ for 2021. Tildeling av timer for dette vil være 

avklart innen medio desember.  

D-sak 11/2020 

(Oppfølging fra 

forrige møte) 

Registrering av studentprosjekter i FORSKPRO 

 

Silje E. Reme, fra den interne forskningsetisk komité ved PSI, presenterte for 

Programrådet hvilke typer av studentoppgaver som kan/bør vurderes av 

komiteen.  

 

I den videre diskusjonen om registrering av alle studentprosjekter i 

FORSKPRO, var det enighet om at Silje Reme sammen med Torgrim Langleite 

(administrativt ansvarlig for datahåndtering og personvern ved PSI) utarbeider 

en sjekkliste og prosedyrebeskrivelse, som fremlegges på første 

Programrådsmøte i 2021.  

 

Programrådet ønsker at det legges opp til et vedtak på neste Programrådsmøte.   
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V-sak 21/2020 MA-opptaket; endring av opptaksinformasjon for søkere fra andre 

norske læresteder og nedsetting av opptakskomite 

 

Programrådet drøftet om det er ønskelig at den spesifikke opptaksinformasjon 

til vårt MA-program for eksterne søkere fjernes nå før 2021 opptaket. Grunnen 

er at informasjonen der kan være misvisende da det kan skje endringer på 

andre utdanningsinstitusjoner som ikke fanges opp på våre nettsider. I tillegg 

ble det diskutert hvordan PSI skal vurdere kvalifikasjonene til søkere fra andre 

norske læresteder til vårt masterprogram.  

 

Vedtak: 

1. Programrådet vedtar at den spesifikke opptaksinformasjonen for søkere 

fra andre norske læresteder fjernes fra våre nettsider for masteropptaket 

2021. I etterkant av opptaket vil vi vurdere om dette skal være en varig 

løsning.  

 

2. Programrådet vedtar at det nedsettes en fagkomite med 4 

representanter fra alle masterretninger (1 for arb/org, 1 for KogNev og 2 

fra HUS) som opptakskomite for 2021 så fort som mulig.  

En komite må nedsettes hvert år. Masterkonsulenten fungerer som 

sekretær for komiteen. 

 

Opptakskomiteen skal sammen med MA-konsulent oppdatere vårt 

opptaksgrunnlag for utdanninger fra andre norske læresteder i forkant av 

opptaket, samt bistå i opptaksrelaterte problemstillinger som måtte komme 

under opptaket.  

 

Arbeidet i opptakskomiteen gir time-for-time uttelling i timeregnskapet. 

 

V-sak 22/2020 Samarbeid med OLA-programmet 

 

Masterprogrammet for organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) ønsker å inngå en 

avtale med PSI om leveranse av to fordypningsemner som er relevante for OLA 

studenter. 

 

Vedtak 

 

Programrådet vedtar at PSI inngår en avtale med OLA-programmet, som vil gi 

en forutsigbar tilgang til følgende av våre masteremner  for studenter på OLA-

programmet: 
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- PSY4404 - Human – Technology – Organisasjon og  

- PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi  

 

V-sak 23/2020 Endre tittel og obligatoritet på PSY4301B 

 

Emneansvarlig, Geir Overskeid, ønsker å endre tittel på PSY4301B, samt fjerne 

obligatorisk oppmøte på forelesningene i emnet. Emnets profil eller innhold 

endres ikke for øvrig.  

 

Vedtak 

 

Programrådet vedtar at PSY4301B endrer navn til «Decisions, judgments, and 

social cognition», samt at det fra og med våren 2021 ikke vil være obligatorisk 

oppmøte på forelesningene i emnet.  

 

V-sak 24/2020 Endre vurderingsform på PSY4405 

 

Emneansvarlige (H. Bang og B. Lau) på PSY4405 - Ledelse, team og 

kommunikasjon i organisasjoner (10 ECTS) ønsker å endre vurderingsform fra 

‘semesteroppgave’ til 14 dagers hjemmeeksamen i temaene "team" og "ledelse". 

 

Vedtak 

 

Programrådet vedtar at vurderingsformen på emnet PSY4405 endres til 14 

dagers hjemmeeksamen fra og med høsten 2021.  

 

Eventuelt Møtetdatoer for Programrådet, våren 2021 (tidspunkt; kl 12.15-14.00): 
 
26.januar 
16.februar 
16.mars 
20. april 
18.mai  
15.juni 
 

 

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     Studieleder 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4404/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4505/index.html

