Til medlemmer av programrådet
Dato: 9. oktober 2020

REFERAT fra PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT
6.10.2020
Sted: Zoom-møte
Tid: Kl. 12.15-14.00
Tilstede: Vibeke Moe (leder), Beate Seibt, Ole Andre Solbakken, Francisco Pons, Inger Selvaag,
Sebastian Istad Scheie, Andreas Næss Breistein, Gunnar A. Malmin
Meldt avbud: Rene Huster
SAKSLISTE:
O-sak 14/2020

Høstens undervisning og eksamen på PSI – fortsatt digital/hybrid
undervisning
Utdanningsleder informerte om prinsippene som legges til grunn for
undervisningsplanleggingen for vårsemesteret 2021.
Programrådet diskuterte også bruk av læringsassistenter på utvalgte emner neste
semester. Avdelingslederne kartlegger hvilket behov som finnes i de respektive
avdelingene og melder tilbake til utdanningsleder og studieleder så snart som
mulig.

V-sak 19/2020

Opprettelse av psykosepraktikum
Dette er en videreføring av D-sak 10/2020. Programrådet mener nå at ulike sider
ved opprettelse av et psykosepraktikum på profesjonsprogrammet har blitt
utredet og belyst på en tilfredsstillende måte. Programrådet er positiv til
opprettelse av psykosepraktikum.
Vedtak:
Programrådet vedtar opprettelse av psykosepraktikum, med oppstart våren
2021.

V-sak 20/2020

Nytt valgbart emne på BA og Profesjon
Programrådet drøftet forslaget fra MAKS om opprettelse av et nytt valgbart PSYemne på bachelor- og profesjonsprogrammet - «LGBTQI+ awareness» (10
ECTS).
Programrådet er ut fra en helhetsvurdering positiv til forslaget, men ønsker at
det utarbeides klarere retningslinjer for fremtiden hva angår prosess ved
opprettelse av nye valgbare PSY-emner. Utdanningsleder og studieleder vil
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utarbeide forslag til dette og presentere det for drøftelse i Programrådet på et
senere møte.
Vedtak:
Programrådet vedtar opprettelsen av emnet «LGBTQI+ awareness» (10 ECTS),
med oppstart våren 2021, med Esra Ummak som emneansvarlig.
Vurderingsformen på emnet skal være bestått/ikke bestått.
Eventuelt

Eksamensadministrasjonen presenterte nøkkeltall knyttet til
eksamensgjennomføringen vårsemesteret 2020, da corona-pandemien inntraff i
begynnelsen av mars med påfølgende lockdown, sammenstilt med tall for de tre
foregående vårsemestrene (2017-2019).
Tallmaterialet viser gjennomgående at forrige semesters lockdown hadde få eller
ingen negative konsekvenser, sammenlignet med foregående vårsemestre, på
antall eksamensmeldte studenter, antall studenter som avla eksamen,
karakterfordeling og gjennomsnittskarakter.

Vibeke Moe
Utdanningsleder

Gunnar Malmin
Studieleder
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