
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 12. mars klokken 12.15-13:15 
 
Til stede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Tilmann von Soest, Beate Seibt, Kristina Miljeteig, Frøydis Gjerpe 

Bekkedal, Sigurd Alnæs, Andreas Larsen 

Forfall: Tine Jensen 

Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (sekretær) 

 
Godkjenning av protokoll fra møtet 12. februar 2019. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 5: Orientering om nye rutiner for tilsettingssaker 

Instituttleder orienterte om at dekanen har bedt PSI om å forberede saker til fakultetets 

tilsettingsorgan på en litt annen måte enn tidligere. Den viktigste endringen er at dekanen ikke 

ønsker at intervjukomiteen skal lage en rangering av søkerne etter intervjuer og prøveforelesninger. 

Komiteen skal kun lage et referat og en vurdering fra intervjuer og prøveforelesninger. Deretter skal 

instituttleder foreta den endelige rangeringen av søkerne basert på informasjon fra sakkyndig 

komite, intervjuer og prøveforelesninger.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 23: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis tilknyttet Klinisk avdeling  

Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut stilling som 

førsteamanuensis i klinisk barne- og familiepsykologi og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten.  

 
Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  

V-SAK 24: Tilsetting av universitetslektor tilknyttet Avdeling for klinikk, praksis og klinisk 
ferdighetstrening 
Vedtak: Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at Ida Stange 
Bernhardt tilsettes som universitetslektor ved Avdeling for klinikk, praksis og klinisk 
ferdighetstrening. Hvis Bernhardt takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis 
også innstilte nummer to takker nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 25: Tilsetting av førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi tilknyttet MAKS-avdelingen 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 



fakultet at Jonas Kunst og Seamus Power tilsettes i stilling som førsteamanuensis i kultur- og 
samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt.  Hvis de takker nei til stillingen går saken tilbake til 
instituttet for videre behandling. 
 
V-SAK 26: Tilsetting av universitetslektor i kvalitativ metode (vikariat) tilknyttet MAKS-avdelingen 
Vedtak: Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at Guro Brokke 
Omland tilsettes som universitetslektor ved fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og 
sosialpsykologi (100 % stilling). Tilsetting gjelder for perioden 01.04.2019 – 31.12.2019 
 
V-SAK 27: Tilsetting av postdoktor tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen av søkerne kan innstilles til den 
utlyste stillingen.  
 
V-SAK 28: Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO1017) i Cognitive Neuroscience (2 stillinger) 
tilknyttet RITMO 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Olgerta Asko som nr. 1 og Connor Spiech 
som nr. 2 i stilling som stipendiat (SKO 1017) i Cognitive Neuroscience ved RITMO Senter for 
tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse. Tilsettingene er midlertidige for en periode på tre år, 
eller fire år. Ved en fireårig tilsetting vil det legges inn 25% undervisning i stillingen. Hvis en eller 
begge av de to øverst rangerte takker nei til stillingen, går tilbudet videre til den neste innstilte.  

 
V-SAK 29: Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO1017) i Cross-modal Rhythms tilknyttet RITMO 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Connor Spiech i stilling som stipendiat (SKO 
1017) i Cross-modal Rythms ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse. 
Tilsettingen er midlertidig for en periode på tre år, eller fire år. Ved en fireårig tilsetting vil det legges 
inn 25% undervisning i stillingen. Dersom Spiech takker nei til stillingen, sendes saken tilbake til 
instituttet. 
 
V-SAK 30: Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i fMRI tilknyttet RITMO 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Jiancheng Hou i stilling som postdoktor (SKO 
1352) i fMRI ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse. Stillingen er for 
en periode på to år, med mulighet for forlengelse til tre år. Dersom Hou takker nei til stillingen, 
sendes saken tilbake til instituttet. 
 


