
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 26. april klokken 09:30-10:30 på Grefsenkollen restaurant 

 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Pål Ulleberg, Tine Jensen, Evalill Karevold Bølstad, 
Johanna Blomster, Bjørnar Hjulstad, Sebastian Scheie, Malin Wallin. 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 17. mars 2016. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 12: Orienteringssaker fra instituttleder 

- Stillingen som studieleder i administrasjonen ved PSI er nå utlyst. Intervjuer til stillingen i 

mai. 

- 4 kollegaer på PSI fikk opprykk til professor ved søknadsrunden 2015. Søknadsrunden for 

2016 vil gå med de samme retningslinjene for professoropprykk som i fjor. Høsten 2016 vil 

en nasjonal komite se på retningslinjene på nytt. 

- LCBC-gruppen nådde ikke opp med sin SFF-søknad. Vi er derimot med som partner i to av 

prosjektene som kom videre til runde to, ett på Institutt for musikkvitenskap og ett på SV-

fakultetet.  

- PSI har fått tildelt 3,4 millioner i AVIT-midler (midler til tyngre vitenskapelig utstyr).  

- Søknader om eksterne midler: Det er hektisk søke-aktivitet på huset for tiden, både til EU, 

ERC, Bedrehelse-programmet i NFR og til FRIPRO i NFR i mai. 

- PSIs instituttleder skal sitte i ledergruppen til direktøren for UiOs Livsvitenskapssatsning. 

11. mai blir det et informasjonsmøte på PSI om denne satsningen.  

- Økonomi: Både UiO sentralt og SV-fakultetet vurderer å holde igjen mer midler til å fordele 

til strategiske satsninger i årene fremover.  

 

O-SAK 13: Orienteringssaker fra utdanningsleder 
- Det er nedsatt en komite som skal se på satsene og postene i timeregnskapet. Programrådet 
har bestemt at timeregnskapet skal diskuteres på Programrådsmøtet en gang i semesteret.  
- Praksisplasser: PSI strever med å skaffe nok praksisplasser til studentene som skal ut i 
forpraksis.  
- PSIs utdanningsledelse og Nasjonal profesjonsråd for Psykologiutdanning (NPP) skal ha 
møte med Helsedirektoratet 13. mai. Temaet er PSIs/NPPs rolle i forhold til vurdering av 
utenlandske utdanninger opp mot den norske standarden for psykolog-utdanning.  
- De interne komiteene knyttet til den forestående periodiske evalueringen av våre 
studieprogrammer er klare: Utdanningsleder Trine Waaktaar vil lede begge komiteene. I 
tillegg til henne består komiteene av Magrete Seeger Halvorsen, Pål Ulleberg, Bjørnar 
Hjulstad og student Karine Skaret (profesjon) og Beate Seibt, Rene Huster, Trine Kongsvold 
og student Selini Hansen (bachelor, master, årsenhet).  
De to komiteene skal innen 1. juni utarbeide hvert sitt notat, ett for MA/BA/Årsenheten og 
ett for profesjonsprogrammet, som skal være utgangspunkt for de to eksterne komiteenes 
evaluering. 



 

Vedtakssaker 

 

V-SAK 24: Kunngjøring av stipendiatstilling i personlighetspsykologi 

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

personlighetspsykologi og godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. 

 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  

V-SAK 20: Tilsetting av stipendiat i utviklingspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Rune Flaaten Bjørk som stipendiat 

i utviklingspsykologi. Tilsettingen gjelder for en periode på tre eller fire år (med 25 % 

undervisning i en fireårig tilsetting). Hvis Bjørk takker nei til stillingen, går tilbudet videre til 

neste innstilte osv.  

V-SAK 21: Tilsetting av stipendiat tilknyttet LCBC og eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Nathalie Bodd Halaas som 

stipendiat (SKO1378) tilknyttet LCBC. Tilsettingen gjelder for en periode på to år og 

forutsetter ekstern finansiering. Hvis Halaas takker nei til stillingen, går saken tilbake til 

instituttet for videre behandling.  

V-SAK 22: Tilsetting av professor II tilknyttet PSI og AHUS 

Vedtak: Erik Hessen forlenges i sin stilling som professor II ved Psykologisk institutt. 

Forlengelsen gjelder for en periode på 3 år med mulighet for forlengelse til 5 år. Stillingen 

forutsetter ekstern finansiering.  

V-SAK 23: Tilsetting av stipendiat i sosialpsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Janis Zickfield i stilling som 

stipendiat i sosialpsykologi. Tilsettingen gjelder for en periode på tre eller fire år (med 25 % 

undervisning i en fireårig tilsetting) Hvis Zickfield takker nei til stillingen, går saken tilbake 

til instituttet for videre behandling. De andre innstilte søkerne må da intervjues.  

 

 


