Til medlemmer av programrådet
Dato: 6. november 2020

REFERAT fra PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT
Dato: 3.11.2020
Sted: Zoom-møte
Tid: Kl. 12.15-14.00
Tilstede: Vibeke Moe (leder), Knut Inge Fostervold, Ole Andre Solbakken, Rene Huster, Inger
Selvaag, Sebastian Istad Scheie, Andreas Næss Breistein, Gunnar A. Malmin
Meldt avbud: Francisco Pons
SAKSLISTE:
O-sak 15/2020

Høstens undervisning og eksamen
Programrådet ble informert om:
- status for gjennomføringen av resterende fysisk/hybrid undervisning
inneværende semester, i lys av de skjerpede korona restriksjonene som
ble innført fra slutten av oktober.
- Utdanningsleder har mottatt data fra studentundersøkelsen som ble
gjennomført mot slutten av forrige semester. Resultater fra denne vil bli
forelagt Programrådet når informasjon herfra er mer bearbeidet.
- Det vil bli gjennomført en fokusgruppe undersøkelse i samarbeid med
LINK blant studenter på våre program. Vi venter på at informanter til
dette skal meldes inn fra PU-ene.
Utdanningsleder bad avdelingslederne om å kartlegge behovet for bruk av
læringsassistent på utvalgte emner i sin avdeling. Emneansvarlige som ønsker å
benytte læringsassistent skal gi en kort begrunnelse for behovet sammen med et
anslag på antall timer. Avdelingslederne melder innkomne søknader til
utdanningsleder og studieleder innen 27. november.

D-sak 11/2020

Registrering av studentprosjekter i FORSKPRO
Studentene skal levere inn prosjektbeskrivelse som en del av de obligatoriske
aktivitetene til master- og hovedoppgaven.
Programrådet drøftet hvorvidt alle slike studentprosjekter bør registreres i
FORSKPRO, og at en godkjent prosjektbeskrivelse er innbefattet i denne
registreringen
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Programrådet ser mange fordeler og noen ulemper ved FORSKPRO registrering
av studentprosjekter, og ønsker å diskutere saken videre på neste møte.
Administrasjonen vil til neste møte se på mulighetene for å forenkle prosedyren
ved registrering av studentprosjekter i FORSKPRO.
På neste møte ønsker Programrådet også å knytte dette til diskusjonen om etiske
vurderinger av studentprosjekter. Hvilke MA-/Hovedoppgaver bør vurderes av
internetisk komite på PSI? Hva skal retningslinjene være i forhold til dette?
Eventuelt

Vibeke Moe
Utdanningsleder

Gunnar Malmin
Studieleder
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