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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 22. oktober 2021 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 19.10.2021 

Sted: N202  

Tid: Kl. 12.15-14.00 

 
Tilstede: Vibeke Moe (leder), Beate Seibt, Ole Andre Solbakken, Rene Huster, Francisco Pons, 
Inger Selvaag, Sebastian Istad Scheie, Charlie Dina Dickhausen, Gunnar A. Malmin 

 

SAKSLISTE: 

  
O-sak 14/21  Orienteringer 

 

Utdanningsleder og studieleder informerte om: 

 

- Undervisnings- og eksamensplanleggingen for vårsemesteret er i full gang.  

- Vi er forpliktet til å fortsette å tilby et digitalt alternativ på emner med fysisk 

undervisning resten av inneværende semester. For neste semester planlegges det 

for fysisk undervisning som normalt igjen.  

- Timeregnskapet for våren 21 er forsinket. Studieleder informerer 

avdelingslederne så snart dette er ferdigstilt.  

- Midler til læringsassistenter og strategiske undervisningsmidler for 2022 lyses ut 

i begynnelsen av uke 43 

- Utdanningsleder informerte om tilleggspoeng for menn, som nå er innvilget fra 

KD for en periode på 3 år,både i kvoten for førstegangsvitnemål og ordinær 

kvote i opptaket til profesjonsprogrammet og hvilken betydning dette har i 

forhold til kjønnsbalansen på programmet. 
O-sak 15/21  Nytt kvalitetssystem ved UiO 

 
Studieleder orienterte om at UiO starter innføringen av et nytt kvalitetssystem for 
utdanningsvirksomheten fra og med inneværende semester.  
 
Kvalitetssystemet skal overordnet legge til rette for vurderinger av kvalitet og forslag 
om forbedringstiltak, samt sikre at studentene får en aktuell og relevant utdanning 
med best mulig undervisning og veiledning. 
 
Programrådet ønsker og holdes orientert om den videre prosessen rundt 
implementeringen av nytt kvalitetssystem.  
 

O-sak 16/21 Sjekkliste for emneansvarlige på ansattesidene 
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Studieleder presenterte ny nettside til hjelp for emneansvarlige; 
Retningslinjer for emneansvarlige - For ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no) 
Fagavdelingene oppfordres til å melde tilbake til studieleder eventuelle forslag til 
justeringer og endringer av nettsiden.  

D-sak 15/21  Hvordan blir undervisningen og eksamen fremover? 
  
Programrådet startet diskusjonen knyttet til hva slags undervisning og eksamen vi 
ønsker oss fremover, når vi nå ser ut til å være på vei ut av Covid-19 pandemien.  
Studentene har mange innspill og ønsker primært fysisk undervisning, men også at 
forelesningsopptak fortsatt skal kunne legges ut som en ekstra ressurs. Mange har 
vært fornøyd med hjemmeeksamensformatet.  
I diskusjonen ble det ellers framholdt at en variasjon i eksamensformer, avhengig av 
typen kunnskap og hva som er læringsmålene for emnet, vil være optimalt.   
Det planlegges en undervisningslunsj i samarbeid med LINK om temaet i løpet av 
november. 
 
Saken settes opp igjen på neste møte for videre drøftelse og diskusjon.  

D-sak 16/21 Hvordan kan vi sikre økt mangfold blant studentene som søker seg til 
profesjonsprogrammet? 
 
Saken utsettes og settes opp på førstkommende programrådsmøte i november.  

 D-sak 17/21 Forslag om nye valgbare emner   
 
Saken utsettes og settes opp på førstkommende programrådsmøte i november.  

V-sak 11/21  Emneansvar og organisering av hovedoppgaven (PSYC6100) 
 
På bakgrunn av tidligere behandling i Programrådet (V-sak 10/2019 og D-sak 
4/2020) kom Programrådet frem til følgende.  
 
Vedtak: 
 
Programrådet vedtar at: 

• Ordningen med en hovedoppgavekoordinator for PSYC6100 avvikles og 
erstattes med en egen emneansvarlig for PSYC6100. De funksjoner som har 
vært tillagt hovedoppgavekoordinator inngår i emneansvaret for PSYC6100. 

• Studentene har selv ansvaret med å finne veileder. Emneansvarlig skal bistå 
studentene med dette om nødvendig. Fagavdelingsledere kan bistå 
emneansvarlig etter behov. 

• Det prioriteres å lage en oppdaterte oversikt på PSI’s webside over pågående 
prosjekter som studenter kan skrive hoved/masteroppgave innen. Den 
enkelte vitenskapelige ansatte har et ansvar for at egnede 
hoved/masteroppgaveprosjekter meldes inn til administrativt ansvarlig for 
PSI’s webside over pågående studentprosjekter, eller til emneansvarlig for 
PSYC6100. Forskpro kan også være en god kilde til informasjon om 
pågående forskningsprosjekter på PSI. 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/undervisning/ny-ved-psi/emneansvar.html
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• Hovedoppgaveforberedende seminar gjøres om til et obligatorisk seminar, 
som studentene må ha gjennomført før de leverer oppmeldingsskjema til 
hovedoppgaveinnlevering.    

V-sak 12/21  Harmonisering av eksamensform PSYC1302 og PSYC2302 
 
Programrådet drøftet og sluttet seg til innmeldt forslag fra de emneansvarlige på 
PSYC1302 og PSYC2302.  
 
Vedtak: 
 
Programrådet vedtar å endre dagens vurderingsform fra O – individuell skriftlig 
oppgave til T – Praktisk eksamen for PSYC1302 og PSYC2302 fra og med våren 
2022. 

Eventuelt    

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     Studieleder 

 

 

 


