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Vedtaksforslag: 

Senteret tilbyr i dag flere etter-og videreutdanningsemner på 15 
studiepoeng. Disse har i 2020 og 2021 hatt undervisning over to 
semester, med vurdering siste undervisningssemester. Dette tilsvarer 
¼ av normal progresjon, hvor 30 studiepoeng er et fullt semesters 
studiebelastning. I mars 2020 ble all undervisning på igangsatte og 
planlagte emner gjort digital grunnet COVID-19.  
 
Tilbakemeldinger fra flere emneansvarlige er at det er vanskelig å 
holde studentene engasjert og aktiv i periodene mellom samlingene 
med to samlinger vår og to samlinger høst. Samtidig ser senterledelsen 
at en organisering hvor emnene går over to semester vanskeliggjør 
langtidsplanlegging av undervisning, prosjekter og forskning, herunder 
mulighetene til forskningstermin og planlegging av en fremtidig EVU-
master i krisepsykologi.  
 
Omlegging av undervisningen på senterets EVU-emner fra to semester 
til et semester har vært overordnet diskutert på personalmøte 
15.09.21 og i undervisningsforum 22.09.21. Så langt har ingen 
åpenbare ulemper med å endre fra to semester til et semesters 
gjennomføring vært løftet fram, mens fordelene er tydelig.  
 
Alle senterets EVU-emner er planlagt revidert de kommende årene for 
å sikre god implementering og struktur av disse i den kommende 
erfaringsbaserte mastergraden i krisepsykologi. Omleggingen fra to til 
et semester kan i den forbindelse evalueres og evt reverseres ved 
behov.  
 
Undervisningsutvalget anbefaler at undervisningssemesteret endres til 
vår eller høst. Undervisningen går over et semester med vurdering 
samme semester for følgende emner: 
-PSYK643 Krise- og katastrofepsykologi 15 stp .  
-PSYK647 Barn som pårørende 15 stp.  
-PSYK648 Sorg: forståelse, støtte og tiltak 15 stp.  
-PSYK650 Komplisert sorg  15 stp.  

 


