
Protkoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 11. juni 12.15 -13-45 
 
Tilstede: Kjetil Sundet (leder), Anne Inger Helmen Borge, Jon Monsen, Olav Vassend, Anne Kari 
Torgalsbøen, Miriam Sinkerud, Trine Kongsvold og Nora Hage.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum, Erik Handelsby (O-sak 9) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 9. april og 28. mai. Protokollene ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn to saker under eventuelt.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 8: Orienteringssaker fra instituttleder 

- Programledelsen ved PSI skiftes nå ut. Bente Træen tar over som leder for bachelor/master , mens 

Espen Røysamb tar over som leder for profesjon. Begge starter opp i  januar 2014.  

- Fire førsteamanuensiser ved Psykologisk institutt har fått opprykk til professor nå i mai. Det har 

imidlertid blitt satt som en forutsetning for at opprykket skal tre i kraft at disse har gjennomført 

universitetspedagogikk-kurset. Dette kommer også til å være praksis ved fremtidige søknader om 

opprykk til professor.  

- Kriteriene for opprykk til professor ble godkjent på forrige møte i Nasjonalt profesjonsråd for 

psykologiutdanning. Kriteriene vil bli lagt ut på våre nettsider.  

- Instituttledelsen deltok på beredskapsøvelse for SV-fakultetet den 6. juni.  Det vil vurderes om 

øvelsen skal følges opp på instituttnivå. 

- Ledelsen jobber mye med utfordringer knyttet til areal/kontorsituasjonen for tiden. Det blir en 

større flyttesjau i 3. og 4. etg denne sommeren.  

O-SAK 9: Regnskapsrapport, første tertial 

Styret tok regnskapsrapporten til etterretning.  

O-SAK 10: Strateginotat for livsvitenskap ved UiO 

Instituttleder vil be om innspill til en høringsuttalelse til dette strateginotatet.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 17: Tilsetting av universitetslektor i metode 

Vedtak: Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å tilsette Anne-

Marie Halberg i midlertidig stilling (2 år) som universitetslektor ved Psykologisk institutt. Hvis Halberg 

takker nei til stillingen går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 18: Kunngjøring av stipendiatstilling i sosialpsykologi 

Vedtak: Instituttstyret gir sin tilslutning til at det lyses ut en stipendiatstilling i sosialpsykologi 

tilknyttet Beate Seibts forskning og i henhold til vedlagte prosjektbeskrivelse i tråd med komiteens 

merknader til prosjektbeskrivelsen. Instituttledelsen gis fullmakt til å utforme en kunngjøringstekst. 



V-SAK 19: Kunngjøring av stipendiatstilling i arbeids- og organisasjonspsykologi 

Saken ble trukket 

V-SAK 20: Kunngjøring av stipendiatstilling i kognitiv psykologi/nevrovitenskap tilknyttet NORMENT 

Vedtak: Instituttstyret gir sin tilslutning til at det lyses ut en stipendiatstilling i kognitiv 

psykologi/nevrovitenskap ved Psykologisk Institutt tilknyttet Norment og Thomas Espeseths 

forskning og i henhold til vedlagte kunngjøringstekst. 

V-SAK 21: Driftsmidler for postdoktorer og stipendiater på eksterne prosjekter 

Vedtak: Stipendiater og postdoktorer som er ansatt på eksterne prosjekter får den samme mengden 

personlige driftsmidler som de øvrige stipendiatene og postdoktorene ved instituttet. I tillegg kan de 

søke om ekstra driftsmidler ved den årlige utlysningen av disse. 

V-SAK 22: Møteplan høsten 2013 

Vedtak: Instituttstyrets møteplan høsten 2013 er som følger: 10. september, 8. oktober, 5. 

november, 10. desember 

V-SAK 23: Kunngjøring av postdoktorstilling/stipendiatstilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak : Instituttstyret gir sin tilslutning til at det lyses ut en stipendiat- eller postdoktorstilling innen 

kognitiv /nevrovitenskap Psykologisk institutt tilknyttet eksternt finansiert prosjekt. Det forutsettes 

at det defineres tydelige kriterier for hva som skal til for at man velger å tilsette i den ene eller andre 

stillingen.  

 

Diskusjonssaker 

D-SAK  4: Psykologiens dag og SV-fakultetets 50-årsjubileum 

Instituttleder ønsket innspill til innholdet i en miniversjon av Psykologiens dag under SV-fakultetets 

50-årsjubileum. Diskusjonen vil fortsette på et møte om dette i uke 25.  

D-SAK 5: Fremdrift, utlysninger av stillinger ved PSI 

Instituttleder orienterte om at det høsten 2013 vil bli laget en fremdriftsplan for kunngjøring av nye 

førsteamanuensis/professor-stillinger ved instituttet i årene fremover.  

D-SAK 6: PSIs strategi i forhold til Open Access-tidsskrifter og egenbetaling 

Temaet var oppe på personalkonferansen, hvor det også kom frem at universitetsbiblioteket nå har 

en pott for dekning av utgifter til open access-tidskrifter som forskerne kan søke på.  

 

Eventuelt 

- Anne Kari Torgalsbøen ønsket en statusoppdatering for arbeidet med å utvide 

kantinearealene ved Psykologisk institutt.  Instituttleder svarte at behovet har blitt meldt inn 

til fakultetsledelsen og derfra videre til teknisk avdeling. Instituttledelsen vil få en 

statusoppdatering fra fakultetsledelsen til neste møte.  

- Instituttleder takket styrerepresentant Miriam Sinkerud for innsatsen i styret. Hun går nå av 

som styrerepresentant.  


