
Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 9. april klokken 12.15 – 14.30 
 
Tilstede: Kjetil Sundet (leder), Anne Inger Helmen Borge, Jon Monsen, Olav Vassend, Anne Kari 
Torgalsbøen, Miriam Sinkerud, Trine Kongsvold, Serina Fuglestad Sikveland og Nora Hage.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum, Svein Harald Milde (O-sak 6), Bjørnar 
Hjulstad (Vsak 12), Gunnar Andre Malmin (Vsak 13) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 27. februar og 6. mars 2013. Protokollene ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden godkjent. Det ble meldt inn en sak under eventuelt.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 5: Orienteringssaker fra instituttleder 

- Styret fikk en statusoppdatering for utlyste stillinger ved PSI 

- Instituttledelsen jobber aktivt med arealutfordringene ved PSI og har blant annet hatt møte med 

teknisk avdeling og fakultetsledelsen.  

- Fredag 12. april er det møte i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning. På sakslisten står 

blant annet felles standarder for professorkompetanse og felles fremstøt overfor NFR i forhold til 

psykologifagets plassering i FRIPRO.  

- PSI har blitt oppfordret av fakultetsledelsen til å sende inn søknad om Senter for fremragende 

undervisning. 

- 2. mai avholder fakultetsledelsen sin årlige styringsdialog. På agendaen står blant annet faglige 

prioriteringer, ressursstyring av undervisning og timeregnskap.  

- Instituttledelsen og administrasjonen jobber med et notat som skal klargjøre ansvars- og 

arbeidsdelingen mellom programrådene og instituttstyret.  

O-SAK 6: Retningslinjer sosiale medier 

Kommunikasjonsrådgiver Svein Harald Milde gjorde rede for PSIs arbeid med å komme på Facebook 

og Twitter og presenterte retningslinjene som har blitt utarbeidet for dette arbeidet. Det er et mål at 

PSI skal få en profil på Facebook i løpet av våren 2013.  

O-SAK 7: Personalkonferansen 2013 

PSI avholder sin årlige personalkonferanse 3.-4. juni, og temaet er formidling. På programmet står 

skriving av kronikker, sosiale medier, open access. Mer informasjon kommer snart til alle ansatte.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 12: Gjeninnføring av bokstavkarakterer på profesjonsprogrammet  

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til programrådets vedtak i denne saken og går inn for den 

foreslåtte ressursøkningen det vil innebære å gjeninnføre bokstavkarakterer på de utvalgte emnene i 

profesjonsprogrammet. Instituttstyret oppfordrer i tillegg instituttledelsen til å se videre på hvordan 

tilbakemeldinger og begrunnelser gis til studentene.  



V-SAK 13: Omlegging av årsenheten i psykologi 

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til programrådet for BA/MA sitt vedtak om ny struktur på  

årsenheten i psykologi i samsvar med foreslått alternativ 4. Styret ber videre programrådet 

oversende saken til fakultetet for videre behandling med sikte på oppstart høsten 2014.  

 

Forslaget ble vedtatt med  8 stemmer (Sundet, Borge, Monsen, Vassend, Kongsvold, Sinkerud, 

Fuglestad, Hage) mot en stemme (Torgalsbøen).  

Alternativt forslag: Årsenheten i psykologi legges ned i samsvar med foreslått alternativ 1.  

 

Forslaget fikk en stemme (Torgalsbøen). 

V-SAK 14: Kunngjøring av lektorat i metode 

Vedtak: Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en stilling 

som universitetslektor i metode (midlertidig stilling, 2 år) i henhold til det vedlagte forslaget.  

V-SAK 15: Erklæring om forskergruppe-tilhørighet når midlertidig ansatte søker eksterne midler 

Vedtak: Det åpnes opp for at midlertidig ansatte etter endt postdoktorperiode kan søke om videre 

ekstern finansering av sin forskning og egne lønnsmidler.  Det er en forutsetning at søkeren har 

tilknytning til og får aksept for søknaden fra en forskergruppe ved PSI. Det vil være instituttledelsen 

som vurderer tilhørigheten til instituttet,  samt kvaliteten på prosjektet, før en søknad sendes inn.  

 

Eventuelt 

- Jon Monsen etterlyste status for arbeidet med ny organisering av bruken av vitenskapelige 

assistenter ved PSI. Administrasjonsleder orienterte om at det er nedsatt en arbeidsgruppe 

bestående av forskere og representanter fra administrasjonen som nå jobber med å iverksette det 

styret har vedtatt.  

- Jon Monsen ønsket at SiO skulle oppfordres til ikke å bruke plastikkservise og bestikk i kantinen.  


