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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET 
UNDERVISNINGSUTVALG VED Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 

Arkivsaksnr.:2018/1108           
__________________________________________________________________________ 
Møtet ble holdt MÅNDAG 10.9.2018 kl. 13:00-14:10 på møterom 9. etasje BB-bygget, 
Jonas Lies vei 91 
_________________________________________________________________________ 
Medlemmer til stede 
Gruppe A: Arve Asbjørnsen (leder), Frøydis Morken, Janne Grønli, Astri J. Lundervold 
Gruppe B: Lynn Marquardt 
Gruppe C: Fra gruppe C teknisk administrativt ansatte deltar administrasjonssjef fra instituttet og 
programkoordinatorer fra studieseksjonen som faste observatører. 
Gruppe D: ingen valgt 
 
Forfall: Lin Sørensen (gr.A) 
Observatører: Robert Murison, Lars Jørgen Myking  
Sekretær: Hege Folkedal 
 
REFERAT: 
I Arkivnr. GODKJENNING AV SAKSLISTE 

Sakslisten ble godkjent. 
II Arkivnr. GODKJENNING AV REFERAT 

Referatet sendes ut på sirkulasjon etter møtet 10.9.18, merknadsfrist tirsdag 
11.9.18. 

III Arkivnr. FULLMAKTSSAKER 
Det var ingen fullmaktssaker. 

IV Arkivnr. ORIENTERINGSSAKER 
1. fra sist UU-møte (16.5.18): endring av emnebeskrivelse sped200 

(16/8796). Kopi av  saken vedlagt møteinnkalling.  
2. neste møte UU IBMP er 24. oktober. Dette er også siste møte høsten 

2018. Plan for våren settes etter at fakultet har satt sine møter for 2019 
i fakultetsstyret, FFU og KUE.  

3. Muntlig orientering til UU: Instituttledelsen orienterte om endring av 
IBMP sin programansvarlig i profesjon, Rune Raudeberg tar over etter 
Janne Grønli fra 10. oktober 2018. Som programansvarlig for profesjon 
på IBMP møter han fra da i UU. Fakultetet er orientert i brev (10.9.18, 
13/3840).  
 

Styret tar de vedlagte og ev. muntlige orienteringssaker til etterretning. 
Sak 11/18 Arkivnr. 

17/13721 
 
Vedtak: 

Endring av emnebeskrivelsen og vurderingsform i PSYCH303 
 
 
Undervisningsutvalget ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 
anbefaler å gjennomføre endringen i undervisning og vurdering i PSYCH303, 
med de endringer som fremkom på møtet. Videre anbefaler 
undervisningsutvalget at arbeidsgruppen sin oppmoding om justering av satser 
for timelærere blir fulgt opp.  

Sak 12/18 Arkivnr. 
14/9113 
 
Vedtak: 

Endring av emnebeskrivelse PSYK140, innføring av obligatorisk 
undervisningsaktivitet 
 
Undervisningsutvalget ved IBMP anbefaler de foreslåtte endringene i 
PSYK140 Atferd, helse og ernæring, med de endringer som fremkom på 
møtet. Obligatorisk undervisningsaktivitet innføres fra vårsemesteret 2019. 

Sak 13/18 Arkivnr. 
18/10606 
 
Vedtak: 

Forslag til ny studieplan for masterstudiet i logopedi 
 
 
UU ved IBMP støtter forslaget til ny studieplan for mastergradsprogrammet i 
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logopedi slik det fremgår av saken, under forutsetning av at det oppnås en 
fornuftig ressurssituasjon for gjennomføring av undervisningsoppgavene. 
Forslaget til ny studieplan har ressursmessige konsekvenser som er nærmere 
redegjort for i saksframlegget. UU ber om at det opprettes en ny grad under 
Det psykologiske fakultet med tittel Master i logopedi.  

Sak 14/18 Arkivnr. 
18/10613 
 
Vedtak: 

Vedrørende refusjon av utlegg i forbindelse med studium, utgifter til 
innsamling av data 
 
UU ved IBMP ber om at ordningen med refusjon av utlegg i forbindelse med 
studium gjøres gjeldende til å dekke nødvendige og dokumenterte utgifter 
innenfor en gitt ramme uavhengig av hvilke metodiske valg som er gjort, og 
slik at studentenes studieplanfestede forskningsarbeider blir likebehandlet.  

  Eventuelt 
- Ingen saker til eventuelt  

 
 
 

Arve Asbjørnsen 
Leder 

Hege Folkedal 
Sekretær 


