
 
Referat fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 12. mai klokken 12.15-15:00 via zoom 
 
Til stede: Bjørn Lau, Vibeke Moe, Nikolai Olavi Czajkowski, Hanne Oddli, Erik Nakkerud, 
Torgrim Mikal Langleite, Christian Andres Palacios Haugestad, Andreas Larsen 
 
Fra administrasjonen: Joakim Dyrnes (sekretær) 
 
Forfall: Espen Røysamb 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 14. april 2020. Tidligere godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Godkjent 
 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 7: Orienteringer fra instituttleder 
Instituttleder orienterte om gjenåpning av UiO etter korona. 

 
Vedtakssaker 

Saker til behandling i åpent møte: 

V-SAK 45: Kunngjøring av stilling som Postdoktor (SKO 1352) innen helsepsykologi ved Fagavdeling 
for Helse-, utviklings- og personlighetspsykologi (HUP) 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som Postdoktor (SKO 1352) ved 
Fagavdeling for helse-, utviklings- og personlighetspsykologi, og godkjenner den vedlagte 
utlysningsteksten. Stillingen er for tre, eventuelt fire, år. 

V-SAK 46: Kunngjøring av stilling som PhD-stipendiat (SKO 1017) ved Fagavdeling for metode- 
arbeid- kultur og samfunnspsykologi (MAKS) 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som PhD stipendiat (SKO 1017) ved 
Fagavdeling for metode- arbeid- kultur og samfunnspsykologi, og godkjenner den vedlagte 
utlysningsteksten. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. 

V-SAK 56: Kunngjøring av stilling som postdoktor (1352) i psykologi ved Fagavdeling for Helse-, 
utviklings- og personlighetspsykologi (HUP) og PROMENTA 

Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor for en periode på tre til 
fire år ved Fagavdeling for Helse-, utviklings- og personlighetspsykologi, og godkjenner den vedlagte 



kunngjøringsteksten. En tilsetting på 4 år forutsetter 25% pliktarbeid. Tilsetting forutsetter ekstern 
finansiering. 

Merknad fra et enstemmig styre: Det bes om å se på formuleringen i punkt fem under kvalifikasjoner 
om hvorvidt dette kvalifikasjonskravet kan modifiseres. 

V-SAK 57: Kunngjøring av 1-2 stillinger som stipendiat (1017) i psykologi ved Fagavdeling for Helse-, 
utviklings- og personlighetspsykologi (HUP) og PROMENTA 

Se saksdokumenter på styrets nettsted 

Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut 1-2 stillinger som stipendiat for en periode på 3-4 år 
ved HUP og forskningssenteret PROMENTA, og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 
Tilsetting forutsetter ekstern finansiering. 

 

Saker til behandling i lukket møte: 

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

V-SAK 47: Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved PROMENTA, Fagavdeling for 
Helse-, utviklings- og personlighetspsykologi (HUP). 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Lia Ferschmann i stilling som 
postdoktor (SKO 1352) ved Fagavdeling for helse-, utviklings- og personlighetspsykologi 
(HUP), tilknyttet PROMENTA. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Ett fjerde år kan 
vurderes med 25 % undervisningsplikt, avhengig av kandidatens kompetanse og instituttets 
behov. Dersom Ferschmann takker nei til stillingen, går stillingen tilbake til instituttet for 
videre behandling. 
 
V-SAK 48: Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved PROMENTA, Fagavdeling for 
Helse-, utviklings- og personlighetspsykologi (HUP). 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Rosa Cheesman i stilling som 
postdoktor (SKO 1352) ved Fagavdeling for helse-, utviklings- og personlighetspsykologi 
(HUP), tilknyttet PROMENTA. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Ett fjerde år kan 
vurderes med 25 % undervisningsplikt, avhengig av kandidatens kompetanse og instituttets 
behov. Dersom Cheesman takker nei til stillingen, går stillingen tilbake til instituttet for 
videre behandling. 
 
V-SAK 49: Forlengelse av stipendiat ved LCBC 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Hedda Ness sin stilling som stipendiat ved 
Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon for perioden 03.04.2021 - 02.10.2021. 
Dette er på grunnlag av at hun for en periode på 6 måneder i 2020 vil ivareta oppgaver 
knyttet til ERC-prosjektet Set to Change. 



V-SAK 50: Tilsetting av postdoktor (SKO 1352) ved Fagavdeling for kognitiv og klinisk 
nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Thomas Wolfers i stilling som 
postdoktor ved Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap for en periode på tre eller fire 
år med 25% undervisningsplikt. Dersom Wolfers takker nei, går tilbudet videre neste 
innstilte, osv. Stillingen er internt finansiert. 
 
V-SAK 51: Tilsetting i stilling som professor II ved Fagavdeling for Helse-, utviklings- og 
personlighetspsykologi (HUP) 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det Samfunnsvitenskapelige 
fakultet å tilsette Vegard Skirbekk i 10 % stilling som professor II (SKO 8013) knyttet til 
fagavdeling for helse-, utvikling- og personlighetspsykologi (HUP) og PROMENTA ved 
Psykologisk institutt. Stillingen er eksternt finansiert og gjelder for en periode på 2 år. 
 
V-SAK 52: Tilsetting i stilling som forsker ved Fagavdeling for kognitiv og klinisk 
nevropsykologi 
 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Tilsettingsutvalget ved 
det samfunnsvitenskapelige fakultet å tilsette Thomas Wolfers i stilling som forsker SKO1109 
ved Psykologisk institutt, Fagavdeling for Kognitiv og klinisk nevrovitenskap. Tilsettingen er 
for 2 år og forutsetter ekstern finansiering. 
 
V-SAK 53: Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1108) ved Fagavdeling for Helse-, utviklings- 
og personlighetspsykologi (HUP). 
 
Vedtak: 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Ida Tidemann i stilling som forsker (SKO 
1108) ved Fagavdeling for helse-, utviklings- og personlighetspsykologi (HUP). Stillingen er på 
40-60% og gjelder for en periode på opptil ett år. 
 
V-SAK 54: Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO1352) ved Fagavdeling for kognitiv og 
klinisk nevropsykologi 
 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Carsten Bundt i stilling som 
postdoktor ved Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap. Dersom Bundt takker nei, går 
saken tilbake til instituttet for videre behandling. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 
eller fire år.  Stillingen er internt finansiert av UiO:Life Science Convergence Environment 
“ConsciousBrainConcepts” 
 
V-SAK 55: Tilsetting i stilling som PhD-stipendiat (SKO 1017) ved RITMO 
 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Ana Clemente i stilling som 
stipendiat ved RITMO og Psykologisk institutt for en periode på tre eller fire år med 25% 
undervisningsplikt. Dersom Ana Clemente ikke kan ansettes på grunn av Phd innen samme 
fagområde eller takker nei, går tilbudet videre neste innstilte Heidi Umbach Hansen. 
Stillingen er internt finansiert. 


