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Møteinnkalling  
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Toms 

kontor 

Tid: 

8. juni 2010 

Kl. 12.15 – 15.00 

Møteleder: 

Sverre Arne Sande 

Referent: 

Tom Caspersen 

Deltakere: 

Sverre Arne Sande (Marianne Hiorth) 

Anders Åsberg (Hege Christensen) 

Berit Smestad Paulsen (Trond Vidar Hansen) 

Siri Johannesen  
Natasa Nikolic (Bjørn Oddvar Strøm) 

Markus Bjørdal (Camilla Lavoll) 

Thea Anine Strøm Halden (Camilla Lavoll) 

Fravær: 

 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 33/10 Godkjenning av møteinkalling og agenda 

 

Sak-PR 34/10  Referat fra møtet 18.05.10 

  Referatet var godkjent på sirkulasjon. 
 

Oppfølgingssaker: 
 
Sak-PR 16/10 Fleksibel studieordning – sak fra instituttstyret (Sak 14/10)  

  Notatet oversendt instituttstyret 27.05.10. 

 

Sak-PR 27/10 Forslag til masteroppgaver for 2010/2011 (valg i august 2010) 

  Vedtaket oversendt Lisbeth Trelnes pr. e-post 26.05.10. 

 

Sak-PR 28/10 Utvidet eksamenstid for tverrfaglig eksamen i FRM3010 

Vedtaket oversendt emneansvarlig Solveig Kristensen og avdelingsleder Jan Karlsen pr e-post 

26.05.10.  Når det gjelder ekstern bedømmersensor er alle emneledere ved instituttet bedt om å ta 

opp dette ifbm. budsjettprosessen for 2011 dersom dette er aktuelt for deres emne.  

 (pr. e-post 31.05.10) 

 

Sak-PR 29/10 Evaluering av ordningen med å konte på ett fagområde. 

  Informasjon om vedtaket sendt til alle ved instituttet pr. e-post 28.05.10. 

 

Sak-UU 09/10 Søknad om å få vite resultatet av FRM3030, samt å få følge resten av kullet ut FRM3040. 

  Brev sendt studenten 31.05.10. 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak-PR 35/10 Gjennomgang av eksamensoppgavene i 2. året med hensyn på krav til 

regneferdighet.  

 

Bakgrunn: Ifbm. sensuren i FRM3010 i 2009 og 2010 kom det fram at flere av kandidatene ikke 

                          hadde tilstrekkelige regneferdigheter. Dette har vært oppe til diskusjon tidligere, og 

  FRM0010 legemiddelregning ble innført for å forsøke å bedre dette. Det ga ikke den 

  ønskede effekt, og emnet ble lagt ned. I stedet ble det vedtatt å legge inn regneøvelser og 

  regneoppgaver tidlig i studiet. Dette har kanskje heller ikke gitt ønsket effekt. På møte i  

  Programrådet 18. mai 2010 ble det uttrykt ønske om en gjennomgang av eksamens- 

  oppgavene i 2.år med hensyn på å vurdere hvilke krav som stilles til regneferdighet. 

 

Vedtak: 
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Sak-PR 36/10 Gjennomgang av emnebeskrivelser på 1.avd. og krav til forkunnskaper.  

 

Bakgrunn: På bakgrunn av tilbakemeldinger fra emneansvarlige ifbm søknader om å få lov til å       

fortsette videre på studiet til tross for stryk i et tidligere emne, er det kommet fram  

 indikasjoner på uoverensstemmelser mellom emnebeskrivelsen og faktiske faglige krav til   

 forkunnskaper. 

 

Vedtak:  

 

  

Sak-PR 37/10 Reservering av masteroppgaver 

 

Bakgrunn: Både i 2008 og i 2010 var enkelte av forslagene til masteroppgaver reservert for  

  spesifikke studenter. For å unngå usikkerhet omkring praktiseringen av denne ordningen 

  mener programrådsleder at denne ordningen bør formaliseres. 

 

Vedtak:  

 

 

Sak-PR 38/10 Nedleggelse av rekrutteringsutvalget ved FAI 

 

Bakgrunn: Instituttstyret har vedtatt å opprette et profileringsutvalg. Dette utvalget dekker i sin  

  helhet mandatet til rekrutteringsutvalget.  Rekrutteringsutvalget kan derfor legges ned. 

  Mandatet for programrådet til det 5-årige masterstudiet i farmasi, pkt. 10 – Rekruttering 

  og profilering -  må derfor omarbeides. Pkt 10 sier følgende: ”Programrådet skal sørge for 

  at det utarbeides en strategiplan for rekrutterings- og profileringsarbeid til studie- 

  programmet. Arbeidet skal normalt delegeres til rekrutteringsutvalget”. 

 

Forslag til vedtak:  

Henvisningen til rekrutteringsutvalget i programrådets mandat strykes og pkt. 10 endres til: 

”Programrådet skal påse at det foreligger en strategiplan for rekrutterings- og profileringsarbeidet til 

studieprogrammet. Arbeidet vil normalt delegeres til instituttets profileringsutvalg” 

 

 

 

Eventuelt; 
 

 

Møteplan for  høsten  2010 
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