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Til medlemmer av programrådet 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 27.04.2021 

Sted: Zoom-møte  

Tid: Kl. 12.15-14.00 

 

SAKSLISTE: 

 

O-sak 10/2021 Orientering vedrørende undervisningen  

 

- Utdanningsleder informerte om undervisningen og eksamen høsten 2021 

med planlagt 1-metersregel og minst ett tilbud om fysisk oppmøte for alle 

kull.  

- Utdanningsleder informerte om undervisningslunsj 7. mai med tema 

«Hva nå, høsten 2021»  

- Utdanningsleder informerte om prosessen med RETHOS og evaluering 

fra NOKUT 

- Studieleder informerte om søkertall til Psykologisk institutt høsten 2021.  

- Utdanningsleder informerte kort om hovedresultatene fra studentenes 

helse og trivselsundersøkelse (ShOT).  

 

 

D-sak 8/2021 Midler til studentassistenter  

Fakultetet fikk i brev av 9. april 2021 fra universitetsdirektøren en øremerket 

tildeling som skal gå til å lønne studenter for å gi faglig oppfølging av andre 

studenter. Programrådet diskuterte forslag til hva PSI bør prioritere å finansiere 

med disse midlene. Det blir i tillegg sendt ut informasjon om hvordan studenter 

og ansatte kan søke om midler til tiltak til gode for studentene og studiemiljøet.  

  

D-sak  

9/2021 

Ressursrammer ved PSI 

Programrådet diskuterte  ressursrammer for undervisning og eksamen for emner 

ved PSI.  Det ble nedsatt en liten arbeidsgruppe bestående av studieleder og de 

fem fagavdelingslederne som skal se på dette videre med mål om å presentere et 

utkast til notat med ressursrammer på programrådsmøte i juni.  
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O-sak 

11/2021 

 

Semesteransvarlig for Profesjon, Bachelor og Master 

 

Dette er en oppfølging av V-sak 2/2021 hvor det ble vedtatt at det skal være en 

semesteransvarlig for alle semestre. Det vil bli sendt ut en beskrivelse av hva 

semesteransvaret innebærer. Studieadministrasjonen er ansvarlig for å delegere 

semesteransvar. Det ble også konkludert med at det vil være mer hensiktsmessig 

å ha programansvarlige for de ulike retningene på masterprogrammet.  

 

Det blir ikke gitt uttelling som semesteransvarlig på PSYC1202 og PSYC1302, 

når semesteransvaret blir ivaretatt på et av de store innføringsemnene. Eventuell 

ekstra koordinering kompenseres med 5 timer ekstra i emneansvar for disse to 

emnene.  

 

 

 

 

V-sak 

6/2021 

Registrering av studentprosjekter i FORSKPRO  
Programrådet hadde oppfølging av D-sak 11/2020 og V-sak 1/2021 om 

registrering av studentprosjekter i FORSKPRO.  

 

Etter en lengre diskusjon i programrådsmøtet ble det enighet om å ta saken ut av 

programrådet for videre diskusjon og vedtak på ledermøtet ved PSI hvor også 

Forskningsleder og Instituttleder er representert (27.04.2021).  

 

 

Eventuelt Francisco Pons tok opp problematikken med LINK og tilgjengelige 

Universitetspedagogiske kurs også på engelsk. Neste kurs er først våren 2022. 

Vil det være mulig å få godkjent kurs som er tatt utenfor UiO? Utdanningsleder 

fortsetter å følge opp bekymringen med lav kapasitet hos LINK mht. 

engelskspråklige kurs mot Fakultetet og LINK. 

 

 

 

Vibeke Moe      Jostein Eikrem Koløen 

Utdanningsleder     Studieleder 


