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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 29. mai 2020 

Referat fra PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

26.5.2020 
Sted: Zoom-møte;  
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 10/2020 Høstens undervisning og eksamen på PSI – digitalt/semi digitalt 

semester? 

 

Selv om målet for høstsemesteret -20 er en gradvis åpning for undervisning 

med fysisk oppmøte, vil likevel mye av undervisningen med stor 

sannsynlighet fortsatt foregå digitalt eller semidigitalt. Utdanningsleder og 

studieleder informerte om samarbeid med LINK for å styrke den digitale 

undervisningskompetansen slik at vi kan tilby mest mulig variert og 

studentaktiv undervisning neste semester.  

O-sak 9/2020 

(Oppfølging fra 

forrige møte) 

Forslag om emne i sakkyndighetsarbeid ved profesjonsstudiet i 

psykologi 

 

Utdanningsleder informerte om at RETHOS-arbeidsgruppen har vurdert 

forslaget om opprettelsen av et nytt emne i sakkyndighet på 

profesjonsprogrammet.  

Anbefalingen fra arbeidsgruppen er å utsette dette inntil arbeidet med 

gjennomgangen av profesjonsprogrammet og implementeringen av 

RETHOS er ferdigstilt i denne omgang. Programrådet tok dette til 

etterretning og støtter anbefalingen.  

 

D-sak 7/2020 Elektronisk oppmøteregistrering 

 

Diskusjon rundt forslaget om å innføre elektronisk oppmøteregistrering på 

alle emner med obligatorisk oppmøtekrav i seminarer med 25 studenter eller 

færre.  
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Programrådet er positiv til forslaget. Det forberedes derfor en vedtakssak på 

dette til neste møte, der enkelte momenter som ble påpekt, kommer med i 

vedtaksformuleringen.  

V-sak 11/2020 Faglig godkjenning av emner avlagt på utveksling på 

profesjonsprogrammet (og BA/MA) 

 

Studieadministrasjonen og internasjonaliseringsansvarlige ved PSI (Julien 

Mayor og Jostein Eikrem Koløen) foreslår at faglig godkjenning av alle emne 

tatt på utveksling skal være delegert til en bestemt vitenskapelig ansatt som 

innehar vervet som ansvarlig for internasjonalisering.  

 

Vedtak:  

Programrådet vedtar at Psykologisk institutt skal ha en bestemt 

vitenskapelig tilsatt, med delegert myndighet, til å gjøre den faglige 

vurderingen av godkjenning for alle emne tatt på utveksling på vegne av 

kollegiet. 

 

V-sak 12/2020 Valgbare emner på BA og Profesjon 

 

Programrådet skal en gang i året vedta hvilke emner som skal være valgbare 

for bachelor- og profesjonsprogrammet det kommende året for de nye 

programstrukturene. De første semestrene dette vil være gjeldende for er 

høsten 2020 og våren 2021. (Jf. V-sak 5/2019) 

 

Vedtak 

 

Programrådet vedtok følgende emner som valgbare emner høsten 2020 og 

våren 2021:  

 

Valgbare emne profesjonsprogrammet høst 2020: 

PSY2101 – Helsepsykologi * 

PSY2205 – Biopsychosocial development 

PSY2206 – Cognition, emotion and language 

PSY2301 – Bedømmings- og beslutningspsykologi 

PSY2407 – Introduction to Personnel Psychology 

PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi * 

PSY4303B – Vision and the Brain 

 

Valgbare emne bachelorprogrammet høsten 2020: 

PSYC2230 – Kognitiv nevrovitenskap 

 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2101/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2205/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2206/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2301/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2407/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2503/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4303B/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC2230/index.html
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Valgbare emne profesjonsprogrammet vår 2021: 

PSY2102 – Social cognition and emotion 

PSY2103 – Sexologi 

PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi * 

PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn 

PSY4315 – Rettspsykologi 

 

Valgbare emne bachelorprogrammet våren 2021: 

PSYC3220 – Personlighetspsykologi 2 

 

* Fast valgbart emne. Dette emnet vil kunne velges hvert år (jf. V-sak 

5/2019) 

 

Rutine for hvordan utvelgelse av disse emnene skal foregå er tidligere 

behandlet og vedtatt i Programrådet, ref. V-sak 5 /2019 

(https://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/referat-

2019/pr5_19_referat040619.pdf 

 

Eventuelt Mulighet for utveksling våren 2021 

 

Studentrepresentant tok opp utfordringer knyttet til utvekslingsopphold 

våren 2021. Neste semester (høst 2020) vil det ikke være mulig å reise på 

utveksling grunnet pågående Korona-situasjon. 

 

Studieleder informerte om at det er igangsatt en prosess knyttet til dette 

allerede, og at studentene på alle program vil motta nærmere informasjon i 

løpet av juni om hvordan de skal forholde seg til og kunne planlegge for 

utveksling for våren 2021. 

 

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     Studieleder 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2102/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2103/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2405/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2500/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY4315/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3220/index.html
https://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/referat-2019/pr5_19_referat040619.pdf
https://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/referat-2019/pr5_19_referat040619.pdf

