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Godkjenning av protokoll fra møtet 8. oktober. Protokollen ble godkjent.  
Godkjenning av dagsorden. Det ble meldt inn en sak til eventuelt.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 16: Orienteringssaker fra instituttleder 

- Instituttleder deltok i forrige uke på en todagers workshop om UiOs livsvitenskapssatsning. Det 

ligger nå an til at denne satsningen får en bredere profil enn det som opprinnelig var tenkt.  

- Instituttledelsen og administrasjonen jobber med å få på plass rutiner rundt tilsetting av 

stipendiater med det formål å hjelpe de sakkyndige komiteene å vurdere om søkerne er kvalifiserte 

for opptak til phd-programmet, samt tiltak som fører til at stipendiater kommer raskt i gang med sitt 

prosjekt etter tilsetting.  

- Fakultetet har for tiden fokus på spørsmålet om hvorvidt instituttedelsene ved fakultetets 

institutter skal være valgt eller tilsatt. Dette er en sak som instituttet også må diskutere i løpet av 

neste år. 

- UiO lyser nå ut midler til innkjøp av tungt vitenskapelig utstyr, og vi vurderer om vi skal sende en 

søknad.   

O-SAK 17: Samarbeidsavtale med Oxford, fremdrift og innhold 

Forskningsleder orienterte om planene for samarbeid med Oxford Mindfulness Centre ved 

Universitetet i Oxford. Instituttstyret syns det var svært positivt at PSI er i ferd med å inngå et slikt 

samarbeid.  

Vedtakssaker 

V-SAK 37: Tilsetting av stipendiat i kognitiv nevrovitenskap 
Vedtak: Instituttstyret tilsetter Jens Marius Halvorsen som stipendiat i psykologi (for 3 år eller 4 år 

med 25 % undervisning, avhengig av undervisningsbehovet). Hvis Halvorsen takker nei til stillingen, 

går tilbudet videre til neste innstilte osv. Hvis de tre øverst rangerte søkerne takker nei og tilbudet 

skal gå videre til de to innstilte på fjerdeplass, går saken tilbake til instituttet for ny vurdering og 

rangering av disse to søkerne.  

V-SAK 38: Tilsetting av stipendiat i kognitiv utviklingspsykologi tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret støtter innstillingskomiteens forslag og innstiller ingen av søkerne til stillingen.  

V-SAK 39: Tilsetting av postdoktor i klinisk nevrovitenskap tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Rune Jonassen som postdoktor i klinisk nevrovitenskap (4 år med 25 



% undervisning). Hvis Jonassen takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for videre 

behandling. Innstilte nummer to må da intervjues.   

V-SAK 40: Tilsetting av postdoktor tilknyttet Oxford Mindfullness Centre, University of Oxford, uten 

forutgående kunngjøring.  

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Bergljot Gjelsvik som postdoktor ved Psykologisk institutt. Tilsettingen 

gjelder for en periode på 4 år med 25 % undervisningsplikt. Hvis Gjelsvik takker nei til stillingen, går 

saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 41: Endrede satser på avlønning av timelønnede 

Vedtak: Psykologisk institutt setter opp sine satser for avlønning av timelønnede knyttet til 

undervisning og sensur med 5 lønnstrinn.  

Diskusjonssaker 

D-SAK 7: Prinsipper for tildeling av forskningsmidler 2014 
Instituttleder presenterte forslaget til utlysningstekst for interne forskningsmidler 2014 og fikk noen 

tilbakemeldinger på dette fra instituttstyret.  

Eventuelt 

- Jon Monsen orienterte om status for innføring av elektronisk journal ved klinikkene på PSI. VI 

jobber nå med å inngå samarbeidsavtaler som skal danne utgangspunktet for det videre 

arbeidet, blant annet med Universitetet i Umeå. 


