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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 19. februar 2021 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 16.2.2021 
Sted: Zoom-møte  
Tid: Kl. 12.15-14.00 
 
Tilstede: Vibeke Moe (leder), Beate Seibt, Ole Andre Solbakken, Rene Huster, Francisco Pons,  
Sebastian Istad Scheie, Clara Wolff, Gunnar A. Malmin 
Forfall: Inger Selvaag 
 
 
SAKSLISTE: 
 

O-sak 4/2021 Orientering vedrørende undervisningen  

 

- Utdanningsleder redegjorde for hvordan informasjon til våre studenter og 

undervisere håndteres, i en periode preget av lite forutsigbarhet for  

undervisningen vår (fysisk vs digital undervisning) 

- Utdanningsleder  informerte om«Si-fra-systemet» ved UiO og hvordan 

dette håndteres og følges opp ved PSI. Det er ønskelig at avdelingsledere 

holdes orientert, og eventuelt involveres, om saker som meldes inn 

gjennom dette systemet.   

- Utdanningsleder informerte om at PSI deltar med emnene PSYC5315 og 

PSYC2230 i pilot for nytt digitalt emneevalueringssystem; 

https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/emneevaluering/ 

Dette er relatert til vedtak i universitetsstyret om innføring av nytt 

kvalitetssystem ved UiO i 2021.  

O-sak 5/2021 Innkomne søknader om ‘teaching assistant’ i 2021 

 

Jostein Koløen informerte om innkomne søknader om «teaching assistant», i 

andre utlysningsrunde.   

Det legges opp til en rask prosess vedrørende behandling og videre oppfølging av 

de innkomne søknadene.  

O-sak 6/2021 ‘Undervisningslunsj’ ved PSI 

 

Utdanningsleder orienterte Programrådet om at det vil bli arrangert en serie med 

undervisningslunsjer på PSI utover våren for våre ansatte. I disse møtene vil ulik 

tematikk relatert til PSI’s undervisningsvirksomhet bli tatt opp.  

 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/emneevaluering/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/emneevaluering/
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Første møte er berammet til 18.2. og tema vil være studiehverdagen til våre 

studenter og deres erfaringer med helt eller delvis digital undervisning under 

pågående corona-pandemi. 

 

Studiebarometeret for 2020 har nylig publisert sine tall. Oppfølgende orientering 

fra dette settes opp som sak på neste møte.  

D-sak 2/2021 Semesteransvarlige på profesjons- og bachelorprogrammet, samt 

ansvarlig for de ulike masterretningene  

 

Programrådet drøftet forslaget om å formelt innføre en ordning med 

semesteransvarlige faglærere på profesjonsprogrammet, samt tilsvarende roller på 

BA- og MA-programmet.  

 

Programrådet er svært positive til ideen, og mener at dette kan bidra til å sikre 

helhet og best mulig koordinering mellom emnene innen og på tvers av semestre 

på programmene våre. 

 

Det legges opp til en vedtakssak på neste møte.   

D-sak 3/2021 Evaluering av forelesninger 

 

Programrådet diskuterte ordningen som praktiseres på Med.Fak. der studentene 

kan gi tilbakemelding til underviser etter enkeltforelesninger.  

 

Programrådet ønsker ikke å gå videre med dette, men ønsker å vurdere dette på en 

mer helhetlig måte knyttet til tilbakemeldinger og kvalitetsarbeid ved PSI.   

Eventuelt O.A. Solbakken informerte om at det på Klinisk Fagavdeling er en diskusjon om 

hvorvidt vi bør tillate at tre studenter skriver og leverer hovedoppgaven sammen. 

Dette vil eventuelt bli meldt inn som en sak til Programrådet på et senere 

tidspunkt.  

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     Studieleder 


