
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 9. februar klokken 12.15-15:00 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Pål Ulleberg, Tine Jensen, Annika Melinder, Ann-Marie Glasø de 
Lange, Bjørnar Hjulstad, Sebastian Scheie, Malin Wallin. 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Frøydis Bekkedal (Vsak 8-11), Joakim Dyrnes (V-sak 
6), Fredrik Olsbu (O-sak 5 og 6).  
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 19. januar 2016. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 5: Opplæring av nytt PSI-styre, finansieringsmodell og budsjett 2016 

Økonomirådgiver Fredrik Olsbu og administrasjonsleder/styrets sekretær Birgitte Bøgh-Olsen 

orienterte om finanseringsmodell, budsjettarbeid, regnskapsrapportering.  

Styret tok orienteringen til etterretning.  

O-SAK 6: Regnskapsrapport 2015 

Styret tok rapporten til etterretning.  

O-SAK 7: Plan for utlysning av stillinger ved Psykologisk institutt i 2016 

Styret tok planen til etterretning. 

O-SAK 8: Diverse orienteringssaker fra instituttleder 

- Studieprogrammene i psykologi skal gjennom en periodisk evaluering høsten 2016.  

- Studiebarometeret (http://www.studiebarometeret.no/no/) ble presentert i forrige uke. PSIs 

programmer ligger midt på treet blant psykologiutdanningene i Norge.  

- PSI får besøk fra UiO-ledelsen 9. mars.  

- PSI jobber for å posisjonere seg i forhold til UiOs tverrfaglige satsninger.  

- Ved utlysningen av interne midler for 2106 ble det søkt om midler for til sammen 12,5 millioner 

kroner. Det ble fordelt 2,5 millioner. Fagavdelingslederne skal i tillegg fordele til sammen 2 millioner 

kroner.  

O-SAK 9: Orientering fra programrådsmøtet 2. februar 

Det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbes med nyskapende undervisningsformer. 

Rapporten fra arbeidsgruppen som har jobbet med mulige endringer på BA-programmet ble 

dessuten diskutert. Se protokoll fra møtet på instituttets nettsider: 

http://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/ 

 

 

http://www.studiebarometeret.no/no/
http://www.sv.uio.no/psi/om/organisasjon/programraad/


Vedtakssaker 

V-SAK 6: Prosess for strategiarbeid ved PSI 

Vedtak: Instituttstyret stiller seg bak mål, rammer og fremdriftsplan for strategiarbeidet ved PSI, med 

de endringsforslag som kom frem i møtet. Det tas høyde for at fremdriftsplanen må justeres noe 

underveis.  

V-SAK 7: Delegering av myndighet til ressursstyring til utdanningsleder 
Vedtak: Instituttstyret gir programrådet en ramme som de kan styre instituttets 
undervisningsvirksomhet ut fra. Ressursbruken til undervisningsaktiviteter fryses på dagens nivå, 
med noen unntak: For det første må undervisningen på profesjonsprogrammet dimensjoneres i 
henhold til økte studentkull. Dette innebærer at det må opprettes ekstra seminargrupper mm for å 
ta imot de økte kullene. For det andre må fremtidig strategisk samarbeid med for eksempel de 
tverrfaglige studieprogrammene på SV-fakultetet og definerte årsplan-satsninger på for eksempel 
studiekvalitet og innovativ undervisning kunne behandles som et unntak fra hovedregelen. 
Ordningen vil evalueres mot slutten av 2016 og revideres i 2017. Det settes i tillegg av 100 000 kroner 

og timeregnskapstimer til arbeidsgruppe som utdanningsleder kan disponere til utvikling av 

undervisningstilbudet på PSI.  

V-SAK 8: Kunngjøring av delt førsteamanuensisstilling i musikk-kognisjon 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at det lyses ut stilling som førsteamanuensis i musikk-kognisjon og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten. Det er en forutsetning at tilsettingsorganet ved HF-fakultetet også godkjenner 

kunngjøringsteksten.  

V-SAK 9: Kunngjøring av stipendiatstilling tilknyttet eksternt finansierte prosjekter 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stipendiatstilling i kognitiv 

nevrovitenskap tilknyttet det eksternt finansiert prosjektet «Lifebrain: breaking new ground in 

lifespan cognitive neuroscience» og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 10: Tilsetting av førsteamanuensis i utviklingspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Julien Mayor tilsettes i stilling som førsteamanuensis i utviklingspsykologi.  Hvis Mayor 

takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis hun også takker nei til stillingen må 

innstilte nummer tre prøveforelese før han blir tilbudt stillingen. Hvis også innstilte nummer tre 

skulle takke nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling og 

intervjuer/prøveforelesninger med de neste rangerte søkerne 

V-SAK 11: Tilsetting av vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Kjersti Bergersen i stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet NFR-

prosjektet Aging starts in the womb: Lifespan mediators and moderators of healthy brain and 



cognition. Stillingen gjelder for en periode på 2 og forutsetter ekstern finansiering. Hvis Bergersen 

takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte osv.  

 


