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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 4. februar 2021 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 26.1.2021 
Sted: Zoom-møte  
Tid: Kl. 12.15-14.00 
 
Tilstede: Vibeke Moe (leder), Beate Seibt, Ole Andre Solbakken, Rene Huster, Francisco Pons, 
Inger Selvaag, Sebastian Istad Scheie, Clara Wolff, Gunnar A. Malmin 
 
 
SAKSLISTE: 
 

O-sak 1/2021 Orientering vedrørende undervisningen ved PSI, våren 2021  

 

- Orientering om avveininger og prioriteringer mellom fysisk og digital 

undervisning våren 2021 

- Læringsassistenter i 2021; Det er fortsatt midler til dette, og det vil 

derfor bli en ny søknadsrunde.   

- Tilbudet til alle våre studenter om hjelp til etablering av digitale 

kollokviegrupper og bruk av kollokviementorer har fått god mottagelse 

fra studentene med over 200 påmeldte  

- Retningslinjer for digital undervisning og informasjon i Canvas vil bli 

sendt ut til alle ansatte i slutten av uke 5.  

O-sak 2/2021 Strategiske undervisningsmidler 

 

1. februar vil det sendes ut utlysning på strategiske undervisningsmidler for 

2021 til alle ansatte. Søknadsfrist vil være 1. mars.  

O-sak 3/2021 LINK-rapport; Fokusgruppeintervjuer 

 

Utdanningsleder presenterte hovedfunn fra LINK-rapporten som omhandler 

hvordan studentene våre opplevde den digitale undervisningen og 

studiehverdagen, våren og høsten 2020. 

D-sak 1/2021 Endring av kriteriene for hovedoppgaven ved profesjonsstudiet 

 

Programrådet drøftet forslaget fra Urnes Johnson om muligheten for å levere 

artikler i tidsskriftformat som en hovedoppgave. 

Programrådet understreker at refleksjon og læringsprosess er det viktigste i 

arbeidet med hovedoppgaven, og er tvilende til at dette kan ivaretas på en god 

nok måte ved den foreslåtte endringen.  
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Programrådet ønsker derfor ikke å gå videre med forslaget om endring av 

retningslinjer for hovedoppgaven på profesjonsprogrammet, punkt F «Form og 

fasong», men er positiv til at hovedoppgaver i ettertid blir omarbeidet for 

publisering.   

V-sak 1/2021 Registrering av studentprosjekter i FORSKPRO 

 

Programrådet diskuterte forslag til vedtak om at alle studentprosjekter skal 

registreres i FORSKPRO, og at en godkjent prosjektbeskrivelse er innbefattet i 

denne registreringen.  

 

Programrådet mener at det fortsatt er momenter som bør avklares i forhold til 

dette.  

 

Saken vedtas ikke nå, men vil eventuelt bli satt opp igjen på senere møte.   

Eventuelt  

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     Studieleder 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6100/krav.html

