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Møtereferat  
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Toms 

kontor 

Tid: 

2. mars 2010 

Kl. 12.15 – 15.00 

Møteleder: 

Sverre Arne Sande 

Referent: 

Tom Caspersen 

Deltakere: 

Sverre Arne Sande  

Anders Åsberg  

Berit Smestad Paulsen  

 Natasa Nikolic  

Markus Bjørdal  

Thea Anine Strøm Halden  

Fravær: 

Siri Johannesen 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 09/10 Godkjenning av møteinkalling og agenda 

Det var ingen kommentarer til møteinnkalling eller agenda. 

Programrådsleder meldte 1 sak under eventuelt; 

Henvendelse fra Bjørn Gustavsen på vegne av studentene på sitt kull på det lokale 

innpassningsopptaket for reseptarer til det 5-årige masterstudiet i farmasi. 
   

Sak-PR 10/10  Referat fra møtet 26.01.10 

  Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

 

Oppfølgingssaker: 
 

Vedr. FRM1020 og prosjektoppgave (fra Eventuelt på forrige møte).  

Emneansvarlig deltok på møtet og det ble diskutert ulike muligheter. 

Emneleder diskuterer mulige modeller for organisering av undervisningen med de øvrige underviserne på 

emnet. Programrådet avventer svar. 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak-PR 11/10 Endret sensurfrist ifbm. ny/utsatt eksamen for høstens emner, bl.a. FRM3010. 

 

Vedtak: Programrådet slutter seg til det fremlagte forslaget  og vedtar følgende oppsett for 

             ny/utsatt eksamen for høstens emner: 

             FRM2000 – FRM3000 og FRM3010 senest i løpet av andre uken i januar. 

             FRM1010 – FRM1020 – FRM2010 og FRM3020 i løpet av uke fire eller fem. 

             Programrådet presiserer at 15. februar er en absolutt frist og ny/utsatt eksamen må legges 

 slik at denne fristen overholdes. 

 

 

Sak-PR 12/10 Ang. emnekomiteer på masterstudiet i klinisk farmasi 

 

Vedtak: Programrådet slutter seg til det fremlagte forslaget og oppnevner Solveig Kristensen som 

medlem av emnekomiteen for FRM5930V og Kirsten Viktil som leder av emnekomiteen 

for FRM5910V. Janne Kutchera Sund trer ut av komiteen for FRM5910V. 
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Sak-PR 13/10 Årsrapport for 2009 fra tilsynssensor for FRM4030 – FRM4110 – FRM5710 – 

FRM5410 – FRM5440 – FRM5410 – FRM5405 – FRM1030 – FRM1050 – 

FRM1050R – FRM5540/9544 – FRM5820 – FRM5730 – FRM3040 – FRM3030 – 

FRM5720 – FRM4010 – FRM2710Vnettkurs -  

 

Vedtak: Programrådet tar rapportene til etterretning. 

FRM3040: På bakgrunn av tilsynssensors rapport ber programrådet emneleder å 

forespørre hvert fagområde om å utpeke hver sin kontaktperson. Programrådet mener det 

er viktig at studentene har en fast kontaktperson i hvert fagområde i sitt arbeid med 

prosjektoppgaven. 

 

 

Undervisningsutvalgssaker: 

 
Sak-UU 04/10 Søknad om utsatt frist for innlevering av masteroppgave. 

 

 

 

Eventuelt;           

 
Programrådsleder meldte 1 sak under eventuelt; 

 
Henvendelse fra Bjørn Gustavsen på vegne av studentene på sitt kull på det lokale  innpassingsopptaket 

for reseptarer til det 5-årige masterstudiet i farmasi: 

Programrådet tar problemstillingene som reises til etterretning. I den forbindelse anmoder Programrådet  

fagutvalget  å sørge for at det utpekes/velges en representant/tillitsmann for alle våre studentkull. 
 

 

 

Møteplan for våren 2010: 

Tirsdag 13. april 

Tirsdag 18. mai 

Tirsdag 8. juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
03.03.10 TC 


