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Møtereferat 
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Toms 

kontor 

Tid: 

8. september 2010 

Kl. 12.15 – 15.00 

Møteleder: 

Sverre Arne Sande 

Referent: 

Tom Caspersen 

Deltakere: 

Sverre Arne Sande  

Anders Åsberg  

Siri Johannesen  

Natasa Nikolic 

Camilla Lavoll  

Thea Anine Strøm Halden  

Fravær: 

Berit Smestad Paulsen 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 40/10 Godkjenning av møteinkalling og agenda 

Programrådsleder meldte to vedtakssaker under eventuelt. 

 

Sak-PR 41/10  Referat fra møtet 08.06.10 

  Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

Vedtakssaker: 

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

Vedtak: De vedlagte modeller oversendes instituttstyret. 

 

 

Sak-PR 42/10 Gjennomgang av undervisning i galenisk farmasi ved Farmasøytisk institutt  
 

Vedtak:  Programrådet slutter seg til fagmiljøets anmodning og vedtar at dispensasjonen fra 

normalreglene avsluttes og at FRM2030 fom 2011 har 2 eksamener/år, med ordinær 

prøve i april og ny/utsatt prøve i august. 

 

 

Sak-PR 43/10 Forslag til emnekomite for FRM5940V – Videregående farmakoterapi II  
   

Vedtak:  Programrådet slutter seg til det fremlagte forslaget og oppnevner følgende personer til 

emnekomiteen for FRM5940V: 

Anders Åsberg, professor, avdeling for farmasøytisk biovitenskap, FAI 

Maren Nordsveen Davies, cand.pharm., PGDip in Clinical Pharmacy, 

                          Sykehusapotekene HF, Farmasøytiske tjenester, Ullevål. 

                          Merethe Nilsen, cand.pharm, MSc Clinical Pharmacy,  

                          Diakonhjemmets Sykehusapotek. 

                          Espen Molden, professor, avdeling for farmasøytisk biovitenskap, FAI og 

                          Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmets Sykehus (leder av komiteen) 

 

   

Sak-PR 44/10 Forslag til emnebeskrivelser for FRM5940V – Videregående farmakoterapi I 

 

Vedtak : Programrådet anbefaler det fremlagte forslaget til emnebeskrivelse for FRM5940V. 

  

Programrådet anbefaler at alle emner på studieprogrammet har samme karakterregel 

(bestått/ikke bestått). 
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Sak-PR 45/10 Justering av opptakskrav til masterstudiet i klinisk farmasi  
 

Vedtak: Programrådet anbefaler det fremlagte forslaget til justering av opptakskrav til           

masterstudiet i klinisk farmasi. 

  

 

Sak-PR 46/10 Retningslinjer for endring av oppgaver i DUO 
 

Vedtak: Programrådet vedtar følgende retningslinjer for endring av innlevert masteroppgave: 

  ”Hvis studenten ønsker å oppdatere sin innleverte masteroppgave i DUO, må studenten 

  melde ifra om dette og sende den elektronisk til studiekonsulenten for 2.avd. Den siste  

  oppdaterte utgaven publiseres i DUO etter at endelig karakter på oppgaven er fastsatt. 

  Programrådet presiserer at sensors bedømmelse av oppgaven skal baseres på den 

  opprinnelig innleverte versjon”. 

 

Sak-PR 47/10 Endring av karakterkrav i norsk ifbm opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi 
  
Vedtak:  Programrådet slutter seg til studieadministrasjonens anmodning og vedtar følgende: 

Programrådet ber administrasjonen ved opptak å gi tilbud om norsktest for alle studenter 

med en gjennomsnittkarakter i norskfagene lavere enn ”3.0” 

 

 

Sak-PR 48/10 Tilsynssensors årsrapport for 2009 for FRM2020/2020R, FRM3040, FRM5710, 

FRM5750 og FRM5810. 

 

Vedtak: Programrådet tar rapportene til etterretning. 

 

 

Sak-PR 49/10 Oppfølging av PR37/10 – Reservering av masteroppgaver 

 

Vedtak: Programrådet vedtar forslaget til retningslinjer, men reserverte oppgaver skal ikke inngå i 

oppgaveheftet. 

 

 

 

Undervisningsutvalgssaker: 
 

Sak-UU 10/10 Søknad om tillatelse for å kunne begynne på FRM3000 og FRM3010 høsten 2010 

 

Sak-UU 11/10 Søknad om permisjon fra masterstudiet i klinisk farmasi 

 

Sak-UU 12/10 Søknad om utsatt studiestart på masterstudiet i klinisk farmasi 

 

Sak-UU 13/10 Søknad om tillatelse til å fortsette på studiet til tross for ikke bestått FRM3030 

 

Sak-UU 14/10 Søknad om å få følge undervisning og avlegge eksamen i FRM3020 til tross for  

ikke bestått FRM2030. 
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Eventuelt; 
 

Programrådsleder meldte to vedtakssaker under eventuelt; 

 

 

Sak-UU 15/10 Søknad om utsatt studiestart på masterstudiet i klinisk farmasi 

 

Sak-UU 16/10 Søknad om fortsettelse på kull 2014 på særskilt grunnlag 

 

Sak-UU 17/10 Fritak fra obligatorisk undervisning ifbm. religiøse helligdager/festdager. 

 

  Programrådet diskuterte saken, men ønsket ikke å iverksette tiltak for å endre gjeldende 

  praksis/regel. Det er 100% oppmøte på obligatoriske aktiviteter. 

 

Det er emneansvarlig som vurderer hvordan fravær fra obligatorisk undervisning skal 

håndteres. 
 

 

 

 

Møteplan for  høsten  2010: 

tirsdag 19. oktober, kl. 12.15 på Toms kontor 

onsdag 17. november 

tirsdag 7. desember 

 

 

 
20.09.10 tc 

 


