
Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 10. desember 2013 kl 12:15-14.30.  
 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Anne Inger Helmen Borge, Olav Vassend, Espen Røysamb, Anne Kari 
Torgalsbøen, Athanasia Mowinckel, Silje Kristensen, Karine Skaret, Nora Johanne Hage.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) og Nisma Mælum. 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 12. november. Protokollen ble godkjent.  
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 18: Status årsplan 2013 

Styret tok orienteringen til etterretning og vil bruke den i det videre arbeidet med årsplan for 2014.  

O-SAK 19: Nytt fra instituttledelsen 

- Oppstart for postdoktor som inngår i samarbeidet med Oxford blir 1. april.  

- Vi holder fortsatt trykk på arbeidet med innføring av e-journal 

- Det er mye pågående arbeid knyttet til ekstern finansiering for tiden: Anders Fjell fikk midler 

gjennom NFRs FRIMEDBIO. I slutten av uke 50 faller dommen i FRIHUMSAM. I januar skal det 

fordeles ytterligere 300 millioner gjennom det såkalte fellesløftet. Første utlysning innen EUS 

rammeprogram Horizon2020 kommer denne uken, og PSI-ledelsen kartlegger mulige søkere fra PSI. 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 42: Budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2018 
Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2014 og tar langtidsprognosen 2014-2018 til 

orientering. 

V-SAK 43: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling i kognitiv/nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret anbefaler overfor det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut en 

førsteamanuensisstilling i kognitiv/nevropsykologi i henhold til vedlagte kunngjøringstekst. 

Instituttleder tar kontakt med faggruppen for avstemming av overskrift og innhold i teksten. 

Informasjon om opprykksordning til professor tas inn i kunngjøringsteksten.  

V-SAK 44: Kunngjøring av 1-2 førsteamanuensisstillinger i klinisk psykologi 

Vedtak: Instituttstyret anbefaler overfor det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut 1-2 

førsteamanuensisstillinger i klinisk psykologi i henhold til vedlagte kunngjøringstekst. Informasjon om 

opprykksordning til professor tas inn i kunngjøringsteksten. 

V-SAK 45: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling i klinisk psykologi/psykopatologi 

Vedtak: Instituttstyret anbefaler overfor det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut en 

førsteamanuensisstilling i klinisk psykologi/psykopatologi i henhold til vedlagte kunngjøringstekst. 

Informasjon om opprykksordning til professor tas inn i kunngjøringsteksten. 



V-SAK 46: Kunngjøring av stipendiatstilling i klinisk psykologi 

Vedtak: Instituttstyret vedtar at det lyses ut en stipendiatstilling knyttet til prosjektet The Art and 

Science of Conducting Psychotherapy: "How collaborative action between client and therapist 

generates and sustains productive life changes". Instituttleder får fullmakt til å utarbeide en 

kunngjøringstekst. Søkere må levere prosjektskisse for phd-prosjektet sammen med søknad.  

V-SAK 47: Kunngjøring av stipendiatstilling i arbeids- og organisasjonspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret vedtar at det lyses ut en stipendiatstilling knyttet til prosjektet 

«Organizational change in knowledge intensive work practices: Reform of the Norwegian Police.». 

Instituttleder får fullmakt til å utarbeide en kunngjøringstekst. Søkere må levere prosjektskisse for 

phd-prosjektet sammen med søknad. 

V-SAK 48: Kunngjøring av 1-2 stipendiatstillinger i psykologi 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut 1-2 åpne stipendiatstillinger i psykologi i henhold til den 

vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 49: Ressursøkning på emnet PSYC1202 

Vedtak: Instituttstyret støtter programrådets ønske om at seminarundervisningen på emnet 

PSYC1202 økes fra tre til fire ganger.  

V-SAK 50: Mandat for internt forskningsetisk utvalg 

Vedtak: Instituttstyret støtter opprettelsen av et forskningsetisk utvalg, men sender saken tilbake og 

ber om en presisering av mandatet og avgrensning av virkeområde opp mot både 

studentprosjekter/oppgaver og forskerprosjekter som åpenbart må søke etisk godkjenning i REK. 

Saken tas opp igjen på første møte i 2014.  

V-SAK 51: Møtedatoer for styret våren 2014 

Vedtak: Instituttstyret har møter på følgende dager våren 2014: 21. januar, 18. februar, 8. april, 20. 

mai og 17. juni. Alle møter finner sted klokken 12.15-14.00. 

 


