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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 23. juni 2021 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 15.06.2021 

Sted: Zoom-møte  

Tid: Kl. 12.15-14.00 

 

SAKSLISTE: 

 

O-sak 

11/2021 

Orientering vedrørende undervisningen  

 

- Det ble gitt en oppdatering om undervisningen og eksamen høsten 2021 og at 

1-meter-regelen vil gjelde også til høsten.  

- Det ble også orientert om strategiarbeid ved PSI. Programrådet vil også bli 

involvert i dette arbeidet.  

- Det er vedtatt at det skal være to sensorer på eksamen med karakterskala A-F. 

Dette vil bli iverksatt 1. august 2022.  

- Oppfølging av D-sak 8: Midler til studentassistenter og studentjobber er lyst ut 

i samråd med studentrepresentanter og hadde søknadsfrist 18.juni.  

- Det ble orientert om RETHOS-prosessen og implementering av retningslinjen. 

 

Utdanningsleder og studieleder informerte. 

V-sak 

7/2021 

Forslag om opprettelse av nytt emne Ledelse og gruppedynamikk  

Gjennom prosessen med RETHOS har vi avdekket at vi ikke dekker punktene om 

ledelse tilstrekkelig i de nye retningslinjene. På bakgrunn av dette har Bjørn Lau og 

Henning Bang utarbeidet et forslag om nytt emne på 5 studiepoeng som kan dekke 

dette kravet. Emnet vil enten måtte plasseres på 6. eller 9. semester på 

profesjonsprogrammet i psykologi.  

 

Emnebeskrivelse til forslaget for det nye emnet er lagt ved (vedlegg 1). 

 

Programrådet vedtok å opprette et nytt emne i Ledelse og gruppedynamikk for 

profesjonsprogrammet i psykologi som beskrevet i vedlegg 1. Programrådet oppfattet 

forslaget som godt gjennomarbeidet som tilfredsstiller kravene til RETHOS.  
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Programrådet diskuterte for øvrig instituttleder sin rolle som forslagsstiller. Som 

øverste leder for instituttet anbefaler Programrådet at instituttleder ikke selv står som 

forslagsstiller av nye emner.  

  

D-sak 11 Kvalitativ metode i Profesjonsprogrammet i psykologi 

I forbindelse med arbeidet med RETHOS på profesjonsprogrammet og 

gjennomgangen av timeplaner og emnebeskrivelser, ble arbeidsgruppen oppmerksom 

på at kvalitativ metode i profesjonsprogrammet ikke ser ut til å være godt nok dekket, 

og at det synes å foreligge en skeivfordeling mellom kvalitativ og kvantitativ metode i 

undervisningen.  

 

Knut Inge Fostervold fra metodegruppa/ MAKS ble invitert til programrådsmøtet for å 

opplyse rundt problematikken. Han framholdt at innføringsemnet i metode 

(PSYC1100/PSY1010) er et emne som tar for seg generelle prinsipper og 

grunnleggende begreper mht. vitenskapelig metode og datainnhenting, at dette er 

relevant både for kvantitativ og kvalitativ analysemetode, og at en ikke har ønsket å 

legge så mye fokus på enten kvantitativ eller kvalitativ analyse spesifikt. Fostervold 

problematiserte at RETHOS-prosessen i profesjonsprogrammet kan få konsekvenser 

også for innholdet i bachelorprogrammet, dvs. for emner der det er felles undervisning 

for profesjon og bachelorstudenter.  

 

Programrådet ber de emneansvarlige og metodegruppa/MAKS som er ansvarlige for 

det faglige innholdet i undervisningen om å gå gjennom innholdet i emnet, vurdere om 

det bør være mer fokus på kvalitativ metode/analyse i emnet, samt oppdatere og 

detaljere hva som blir undervist om i emnebeskrivelsen. Programrådet oppfordrer 

derfor metodegruppen til å ta diskusjonen i gruppa, og å legge frem sin anbefaling for 

Programrådet til høsten.  

V-sak  

8/2021 

Sammenslåing av emner PSYC4401 og PSYC4501 våren 2022 

Det er fremmet forslag om å slå sammen emnene PSYC4401 og PSYC4501 på 8. 

semester på profesjonsprogrammet i psykologi. Forslagsstillerne Annika Melinder, 

Rune Bjørk, Simen Gudbrandson, Ida Bernhardt og Egil Nygaard har diskutert 

fordeler og ulemper ved en slik sammenslåing (vedlegg 2) og konkludert med at dette 

er ønskelig.  
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Programrådet vedtok å slå sammen emnene PSYC4401 og PSYC4501 på 8. semester. 

Emnet vil få en ny emnekode og nytt navn.  

Eventuelt  

 

 

Vibeke Moe      Jostein Eikrem Koløen 

Utdanningsleder     Studieleder 


