
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 11. august klokken 12.15-15:00 via zoom 
 

Til stede: Bjørn Lau, Vibeke Moe, Nikolai Olavi Czajkowski, Espen Røysamb, Hanne 
Oddli, Erik Nakkerud, Torgrim Mikal Langleite, Christian Andres Palacios Haugestad, 
Andreas Larsen 
 
Fra administrasjonen: Joakim Dyrnes (sekretær) 

 
 
Godkjenning av dagsorden. Godkjent 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 11: Orienteringer fra instituttleder 

- Det meste av undervisningen denne høsten vil gå digitalt. Vi prioriterer førsteårsstudenter og 

ferdighetstrening. 

- En del studenter har tatt kontakt fordi de er bekymret for oppmøte og obligatorisk aktivitet. 

Det jobbes med å finne alternative løsninger for obligatoritet. 

- En av begrensningene for fysisk oppmøte er romkapasiteten, men vi følger også de nasjonale 

anbefalingene. 

- Klinikken er åpen under strenge smitevernregler. 

- Laber åpnes. Alle prosjektledere må sende inn en instruks for hvordan smittevern skal 

håndteres, til forskningsleder. 

O-SAK 12: Orientering om årets opptak til studieprogrammene ved PSI 

- Moderat økning i antall søkere til alle årsenhet, bachelor og profesjon (NOM-programmene). 
Svak nedgang for MA. 

- Noe høyere poenggrenser for 2020 enn 2019 på NOM-programmene. MA-CogNev over B-

snitt nå. 

Vedtakssaker 

Saker til behandling i åpent møte: 

V-SAK 81: Kunngjøring av stilling som Phd-stipendiat (SKO 1017) ved Fagavdeling for metode, 

arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS)  

Forslag til vedtak: 

Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut stilling som stipendiat (SKO 1017) for en periode på 

tre-fire år tilknyttet Fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi og godkjenner den 

vedlagte utlysningsteksten. 

V-SAK 82: Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Fagavdeling for metode, arbeids-, 

kultur- og sosialpsykologi (MAKS) 



Forslag til vedtak: 

Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut stilling som postdoktor (SKO 1352) for en periode på 

tre-fire år tilknyttet Fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi og godkjenner den 

vedlagte utlysningsteksten. 

V-SAK 87: Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Fagavdeling for kognitiv og klinisk 

nevrovitenskap 

Forslag til vedtak: 

Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut stilling som postdoktor (SKO 1352) i Psykologi for en 

periode på tre eller fire år, tilknyttet Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap og godkjenner 

den vedlagte utlysningsteksten. Stillingen er internt finansiert. 

Saker til behandling i lukket møte: 

(disse sakene er unntatt offentlighet og kan ikke diskuteres med andre enn styrets medlemmer): 

V-SAK 83: Forlengelse av professor II ved Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap 

(UTSATT) 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

V-SAK 84: Forlengelse av professor II ved Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap 

(UTSATT) 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

V-SAK 85: Forlengelse av professor II ved Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap 

(UTSATT) 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

V-SAK 86: Utvidelse av førsteamanuensisstilling ved Fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og 

sosialpsykologi (MAKS) (UTSATT) 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

 


