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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 23. september 2021 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 14.09.2021 

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, Charlie Dina Dickhausen, Gunnar A. Malmin 

 

SAKSLISTE: 

  
O-sak 12/21  Orientering vedrørende undervisningen   

  
Utdanningsleder og studieleder informerte om: 

- Hvordan semesterstart hadde forløpt, samt hvordan PSI benytter 
studentassistenter inneværende semester.  

- Hva som menes med å skulle tilby et digitalt alternativ i undervisning som 
foregår fysisk, og at det for inneværende semester fortsatt vil være 
hjemmeeksamen som gjelder.  

- Utdanningsleder ønsker at Programrådet på neste møte starter en diskusjon 
om hvordan undervisning og eksamen på våre emner skal være på lengre 
sikt- hva har vi lært av denne tiden med digital undervisning? Hva ønsker 
vi/ønsker vi ikke å ta med oss videre?  

- At det fortsatt jobbes med å øke tilgjengelighet og kapasitet på IT/AV-støtte 
opp mot våre undervisningsaktiviteter.     

O-sak 13/21  Status; Semesteransvarlig for Profesjon, Bachelor og Master 

 
Studieadministrasjonen delegerer ansvar som semesteransvarlige på BA- og 
profesjonsprogrammet og retningsansvarlige på MA-programmet.  
 
På bakgrunn av innspill fra Programrådet vil Utdanningsleder og Studieleder 
ferdigstille retningslinjer, med en konkretisering av rolle og ansvar, for 
semesteransvarlige med det første.  
 

D-sak 12/21  Faglige rammer for (hoved)praksisplasser på profesjon  
  
Programrådet diskutere hvilke praktiske rammer og faglige kriterier PSI skal ha for 
å kvalitetssikre våre praksisplasser, og hvorvidt det er behov for å tydeliggjøre og 
nedfelle dette mer formelt ved PSI.  
  
Programrådet understreket betydningen av å sørge for at hovedpraksis tilbys 
innenfor et offentlig godkjent helsetilbud for våre studenter. Private og 
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kommersielle aktører anses som i mindre grad å være regulert og kontrollert, og 

Programrådet ønsker ikke på nåværende tidspunkt å utforske mulighetene for dette.  

Denne oppfatningen skal tydeliggjøres og forankres på emnesiden til PSYC5410 – 

Hovedpraksis og etikk, samt i praksisveilederen for hovedpraksis.  

D-sak 13/21  BA-oppgaven  
 

Programrådet drøftet behovet for å se nærmere på organisering av BA-

oppgaveemnene (PSY3091-3095) og klargjøring av retningslinjene for BA-

oppgaven. 

 

Programrådet var positive til forslaget om å nedsette en hurtigarbeidende 

arbeidsgruppe med mandat til å se nærmere på dette og komme med forslag til 

forbedringer.  

Arbeidsgruppen skal bestå av studiekonsulent for BA-programmet, 2-3 vitenskapelig 

ansatte og en studentrepresentant.  

   
 D-sak 14/21  Videreføring av PSY2408 

 
Programrådet drøftet hvorvidt PSY2408 - LGBTQI+ Awareness  skal tilbys neste 
semester. Gjennom diskusjonen ble det fremhevet at tematikken som det undervises 
over i dette emnet i liten grad er dekket i vår øvrige emneportefølje, og anses som 
viktig. Programrådet ga sin tilslutning til at PSY2408 videreføres og (i første 
omgang) også tilbys som et valgbart PSY-emne våren 2022.  
 

V-sak 9/21  Endre vurderingsform på PSYC4310  
  
Vedtak:  
Programrådet vedtar at vurderingsformen på emnet PSYC4310 endres til 
bestått/ikke-bestått fra og med våren 2022.   
  

V-sak 10/21 Endre vurderingsform på PSYC1202  
  
Vedtak:  
Programrådet vedtar at vurderingsformen på emnet PSYC1202 endres 
til hjemmeeksamen fra og med våren 2022. Karakterskala bestått/ikke bestått 
videreføres.   

Eventuelt    

 

 

Vibeke Moe      Gunnar Malmin 

Utdanningsleder     Studieleder 

 


