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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 2. april 2020 

Referat fra PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

3.3.2020 
Sted: N-202 (bak klubben) 
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: 
 

Eventuelt 1 Utdanningsleder informerte om Korona-beredskapen ved UiO, samt tiltak 

ved PSI. 

 

O-sak 4/2020 Status for RETHOS- og BAMA-arbeidsgruppene 

 

Utdanningsleder orienterte om status for begge arbeidsgrupper. 

Studieleder sender ut doodle for første møte i arbeidsgruppene, med 

målsetting om at gruppene konsolideres i løpet av uke 11.  

 

V-sak 5/2020 Sammenslåing av PSYC4400 og PSYC4300 til ett emne  

 

Det er ønskelig at studenter på 7. semester i profesjonsstudiet gjennomfører 

både PSYC4300 - Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne (10 SP) og 

PSYC4400 - Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse (5 SP) i løpet av 

samme semester. Studieadministrasjonen og de emneansvarlige ser helst at 

disse emnene gjennomføres i løpet av samme semester, ettersom de utfyller 

hverandre med teori og praksis. 

 

Vedtak:  

PSYC4400 og PSYC4300 slås sammen til ett emne på 15 SP. Dette 

innebærer tekniske administrative endringer i emnets oppbygging, men vil 

i praksis ikke endre gjennomføringen av emnene slik de er i dag.  Ved å slå 

sammen emnene må studentene gjennomføre både teoridelen (PSYC4300) 

og praksisdelen (PSYC4400) samme semester for å kunne få det 

sammenslåtte emnet bestått.   
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V-sak 6/2020 

 

Sammenslåing av PSYC5304 og PSYC5401 til ett emne 

 

Det er ønskelig at studenter på 9. semester i profesjonsstudiet 

gjennomfører både PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling 

av barn og unge (15 SP) og PSYC5401 - Forpraksis barn/unge (5 SP) i løpet 

av samme semester. Studieadministrasjonen og de emneansvarlige ser helst 

at disse emnene gjennomføres i løpet av samme semester, ettersom de 

utfyller hverandre med teori og praksis.  

 

Vedtak:  

PSYC5304 og PSYC5401 slås sammen til ett emne på 20 SP. Dette 

innebærer tekniske administrative endringer i emnets oppbygging, men vil 

i praksis ikke endre gjennomføringen av emnene slik de er i dag.  Ved å slå 

sammen emnene må studentene gjennomføre både teoridelen (PSYC5304) 

og praksisdelen (PSYC5301) samme semester for å kunne få det 

sammenslåtte emnet bestått.   

  

O-sak 5/2020 Innkomne søknader på strategiske undervisningsmidler 

 

Utdanningsleder informerte om videre prosess om at søkere får 

tilbakemelding i løpet av uke 11. 

 

V-sak 6/2020 Bruk av undervisningsassistenter 

 

Vedtak:  

Det nedsettes en arbeidsgruppe som ledes av studieleder sammen med 

admin for å utrede bruk, økonomiske konsekvenser mm. av 

undervisningsassistenter og Multiple Choice-eksamen. 

D-sak 3/2020 PSI sommerstipend for MA studenter 

 

Diskuterte målgruppe og kriteriene for å kunne søke på dette stipendet. 

Stipendet bør vurderes tilbudt mer løpende og fleksibelt enn hva er tilfelle. 

Settes opp som sak på programrådsmøte senere. 

Eventuelt 2 Ole Andre Solbakken minte på sak meldt inn fra Annika Melinder 

vedrørende forslag om å opprette kurs i sakkyndighet på profesjonsstudiet. 

Utdanningsleder informerte om at saken vil komme opp på neste 

programrådsmøte, men at det blir naturlig å se forslag om nye emner i 

sammenheng med RETHOS-prosessen hvor hele profesjonsstudiet 

gjennomgås.   

Det samme vil gjelde andre forslag på opprettelse av nye emner. 
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Eventuelt 3 Rene Huster ønsket en oversikt over gjeldende frister til fakultetet ved 

søknad om endring av studietilbud:  

 

Fristene her og prosedyre vil avhenge av  hva det skal søkes om endret, og 

oppdatert oversikt over dette finnes her: https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/sv/endringer-studietilbudet/index.html 

Ved ideer om endring av studietilbud vil det være en fordel å inndra 

relevant studiekonsulent så tidlig som mulig i prosessen.  

 

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     studieleder 
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