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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 18. mars 2021 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 16.03.2021 

Sted: Zoom-møte  

Tid: Kl. 12.15-14.00 

 

SAKSLISTE: 

 

O-sak 

7/2021 

Orientering vedrørende undervisningen  

 

- Utdanningsleder informerte om status for undervisningen gitt den aktuelle 

situasjonen med COVID-19. Undervisningen er fortsatt i hovedsak digital, med 

unntak for ferdighetstrening og praksis på profesjonsstudiet, som kan 

gjennomføres med fysisk oppmøte/hybrid løsning der smittevernprosedyrer er 

godt ivaretatt.  

- Utdanningsleder informerte om problemet med lang ventetid på å få 

gjennomført kurs i pedagogisk basiskompetanse og kurs på engelsk hos LINK. 

Denne bekymringen er formidlet til fakultetet og ledelsen ved UiO. Vi vil følge 

opp og informere om eventuell utvikling på neste møte.      

- Studieleder informerte om Canvas-kurs 25. mars. Det blir sendt ut ny 

invitasjon via «fredagsbrevet» 19.mars.  

- Studieleder informerte om nettskjema for undervisningsplanlegging og nettside 

om emneansvar som fremdeles er under arbeid.  

 

O-sak 

8/2021 

Arbeidslivsrelevans for Bachelor/Master 

 

Ylva Østby presenterte arbeidet og rapporten om kvalitet og relevans for bachelor- og 

masterutdanningen i psykologi ved Universitetet i Oslo. Det ble en lang diskusjon i 

etterkant av presentasjonen med ønske om konkrete tall på når våre kandidater komme 

ut i jobb. Her vil bla. den siste kandidatundersøkelsen være en god kilde. 

Utdanningsleder informerte om at flere av anbefalingene i rapporten planlegges å 

piloteres gjennom prosjektet PsyKomp ledet av Ylva Østby i løpet av høstsemesteret.  

O-sak  

9/2021 

Studiebarometeret 

Denne saken ble tatt av agendaen og blir satt opp på nytt på neste programrådsmøte 

for gjennomgang. 
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V-sak 

2/2021 

 

Semesteransvarlig for Profesjon, Bachelor og Master 

 

Programrådet drøftet 16.02 forslaget om å formelt innføre en ordning med 

semesteransvarlige faglærere på profesjonsprogrammet, samt tilsvarende roller på BA- 

og MA-programmet. (D-sak 2/2021) 

 

Programrådet vedtok enstemmig følgende: 

 

«For å sikre helhet og sammenheng på tvers av emner og semestre vedtar 

Programrådet at det innføres en ordning med semesteransvarlige faglærere på  

profesjonsprogrammet, samt tilsvarende roller på BA- og MA-programmet. Det gis 20 

timers uttelling i timeregnskapet for oppgaven som semesteransvarlig.» 

 

V-sak 

3/2021 

Forslag om nye valgfrie emner fra Avdeling for kognitiv og klinisk 

nevrovitenskap:  

 

Rene Huster orienterte om to innsendte forslag til nye valgbare emner: 

 

1. PSYxxxx - History of Psychology (10 stp) 

2. PSYxxxx - Multidisciplinary Studies of Consciousness (5 stp) 

 

Mot en stemme vedtok programrådet å opprette begge emnene høsten 2021, med en 

kommentar om å se på omfanget av emnene. Det ble videre pekt på et behov for å se 

på potensielt overlapp mot innføringsemnet PSY1050 – Teori og praksis.  

 

I diskusjonen etterlyste programrådet klarere retningslinjer for ressursbruk og omfang 

av emner. Det er tidligere utarbeidet forslag til slike retningslinjer som vi vil ta opp til 

diskusjon på neste programrådsmøte.  

V-sak 

4/2021 

 

Forslag om nye valgfrie emner fra Avdeling for helse- utvikling- og 

personlighetspsykologi: 

 

Francisco Pons orienterte om to innsendte forslag til nye valgbare emner: 

 

1. PSYXXXX – Sosial ulikhet i helse – et biopsykososialt perspektiv 

2. PSYXXXX – Avhengighet – psykologiske perspektiver 
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Programrådet vedtok å opprette det frie emnet PSYXXXX – Sosial ulikhet i helse 

høsten 2021.  

Det ble i likhet med under V-sak 3, diskutert ressursspørsmål, dvs. hvilke ressurser 

avdelingen har til disposisjon og behovet for å dekke de ordinære emnene før vi kan 

åpne for frie emner. På bakgrunn av dette valgte programrådet ikke å vedta det nye 

emnet PSYXXXX – Avhengighet – psykologiske perspektiver.  

 

Som referert over ble programrådet enig om at vi på neste møte skal diskutere hvordan 

vi skal prioritere opprettelse av frie emner opp mot ressursspørsmålet, samt diskutere å 

lage en retningslinje for å sikre lik behandling ved opprettelse av nye emner fra og 

med våren 2021. Det blir også viktig å se på den totale porteføljen av emner ved PSI 

og eventuelle samarbeid på tvers av avdelingene.  

 

V-sak 

5/2021 

Forslag om endring av karakterskala for PSYC3220 – Personlighetspsykologi 2. 

Det ble ikke tid til å diskutere saken om endring fra bokstavkarakter til Bestått/ikke-

bestått for emnet PSYC3220. Denne saken blir sendt ut til programrådet på e-post 

ettersom fristen går ut før neste programrådmøte.  

 

 

 

Vibeke Moe      Jostein Eikrem Koløen 

Utdanningsleder     Studieleder 


