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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 26. juni 2020 

Referat fra PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

16.6.2020 
Sted: Zoom-møte;  
Tid: Kl. 12.15-14.00 
 
Vibeke Moe (leder), Rene Huster, Beate Seibt, Ole Andre Solbakken, Francisco Pons, Inger Selvaag, 
Sebastian Istad Scheie, Andreas Næss Breistein, Gunnar A. Malmin 
 
SAKSLISTE: 
 

O-sak 11/2020 Høstens undervisning og eksamen på PSI – tiltak for å styrke den 

digitale/semidigitale undervisningen 

 

Ida Tidemann orienterte programrådet om at PSI har søkt DIKU om midler til 

for å fremme studentaktiv læring på BA-programmet.  

 

Utdanningsleder og studieleder informerte om samarbeidet med LINK for å 

styrke høstens digitale/semidigitale undervisning – kurs i Canvas, Zoom etc. 

Avdelingslederne anmodes om å oppfordre til deltagelse blant sine ansatte. 

 

D-sak 8/2020 Språknivå/-krav på profesjonsstudiet norsk/skandinavisk 

 

Programrådet diskuterte mulig behov for tiltak som sikrer at alle studenter på 

profesjonsprogrammet har/tilegner seg et tilfredsstillende nivå i norsk eller et 

annet skandinavisk språk i løpet av studiet.  

Bakgrunnen for diskusjonen er en antagelse om at en viktig forutsetning for å 

kunne fungere som psykolog i det norske helsevesenet etter fullført grad, er å 

inneha et visst språklig nivå i norsk/annet skandinavisk språk.   

Programrådet ønsker mer informasjon om saken og i hvilket omfang 

språkforståelse er et problem blant studentene på profesjonsstudiet. Saken vil bli 

fulgt opp og diskutert videre på et senere programrådsmøte.   

 

 

 

D-sak 9/2020 Nytt klinisk fordypningsemne i sakkyndighetsarbeid på 

profesjonsstudiet i psykologi 
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Programrådet er etter diskusjon positiv til opprettelse av et emne i 

sakkyndighetsarbeid som et klinisk fordypningskurs på 11. semesteret forbeholdt 

de kullene som følger «gammel» struktur.  

 

Det forberedes en vedtakssak på dette til neste programrådsmøte om dette, der 

emnet i sakkyndighetsarbeid vil inngå i porteføljen av kliniske fordypningskurs i 

perioden vår-21 til vår 23.  

 

V-sak 13/2020 Elektronisk oppmøteregistrering 

 

Vedtak: 

Programrådet vedtar at oppmøte på alle emner med obligatorisk oppmøtekrav 

som hovedregel skal registreres elektronisk i seminarer med 25 eller færre 

studenter. Ordningen vil gjelde fra og med høsten 2020.  

 

V-sak 14/2020 Progresjonskrav for profesjonsprogrammet  

 

Vedtak: 

Programrådet vedtar de foreslåtte progresjonskravene (V-1 til V-3); 

V-1: Vedtak om maksimalt antall praksisperioder 

V-2: Vedtak om generelle progresjonskrav 

V-3: Vedtak om emnespesifikke obligatoriske forkunnskapskrav 

Studieadministrasjonen sørger for at det informeres om dette i relevante 

kanaler. Vedtaket gjelder for både «ny» og «gammel» ordning – det vil si 

programstruktur for både kull som startet høst 2018 eller senere og før høst 

2018.  

 

V-sak 15/2020 Fritt sammensatt bachelorgrad ved ikke fullført profesjonsstudium 

 

Saken utsettes til neste Programrådsmøte.  

 

 

 

 

Eventuelt Programrådsmøter høsten 2020 
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Programrådet besluttet følgende møtedatoer for høstsemesteret: 

1. september, kl 12:15-14 

6. oktober, kl 12:15-14 

3. november, kl 12:15-14 

1. desember, kl 12:15-14 

 

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     Studieleder 


