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Møteinnkalling  
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Toms 

kontor 

Tid: 

26. januar 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) 

Tove Larsen (Siri Johanessen) 

 Natasa Nikolic (Bjørn Oddvar Strøm) 

Markus Bjørdal (Camilla Lavoll) 

Thea Anine Strøm Halden (Camilla Lavoll) 

Fravær: 

 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 01/10 Godkjenning av møteinkalling og agenda 

   

Sak-PR 02/10  Referat fra møtet 15.12.09 

  Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

 

Oppfølgingssaker: 
 

Sak-PR 60/09 Time- og hjelpelærerbudsjettet for 2010 
Endelig versjon oversendt pr e-post til instituttdirektøren 18.01.10. 

 

Sak-PR 61/09 Søknad om godkjennelse av ph.d-kurs i fotobiologi ved Farmasøytisk institutt 
Godkjent emnebeskrivelse oversendt MN-fakultetet ved Jan Melåen pr e-post 18.01.10 med 

anmodning om opprettelse av emnet. 

 

Sak-PR 62/09 Forslag om oppretting av nettkurs i farmakologi 
Vedtaket oversendt Harald Thidemann Johansen og Bodil Pedersen pr e-post 18.01.10. 

 

Sak-PR 63/09 Oppnevnelse av emnekomite ”Videregående farmakoterapi I” (FRM5930V) 
  Brev om oppnevning sendt 18.01.10.  

 

Sak-PR 64/09 Vikarmidler for undervisningen i FRM2030 som ledes av Marianne Hiorth i  

  vårsemesteret 2010. 
  Vedtaket oversendt avdelingsleder Jan Karlsen med kopi til instituttdirektøren pr e-post 18.01.10. 

 

Sak-PR 65/09 Studenter som kommer for sent til forelesning/undervisning. Hva gjør vi? 
  Anmodning til alle studentene ved FAI om å møte i tide til undervisningen  sendt pr e-post  

  18.01.10. Administrasjonen har satt opp oppslag på dørene til aud. 1 og 2 med oppfordring om å 

  vente med å gå inn i auditoriet til etter forelesningen når undervisningen har startet pr. 18.01.10. 

 

Sak-PR 67/09 Oppnevning av nye representanter til Programrådet ved FAI 
  Anmodning om oppnevning av nye representanter sendt MN-fakultetet pr. e-post 18.01.10. 

Ny fast representant og vararepresentant for de midl. vit. ansatte (stipendiatene) er  

hhv. Natasa Nikolic og Bjørn Oddvar Strøm for perioden 01.01.10-31-12.13 og  

nye faste studentrepresentanter er Thea Anine Strøm Halden og Markus Bjørdal med  

Camilla Lavoll som vararepresentant for perioden 01.01-13.12.2010. 
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Sak-PR 69/09 ”Introduksjon til 2. avdeling” (obligatorisk, 2 uker) i januar og august 
  Informasjon om vedtaket sendt Lisbeth Trelnes pr e-post 18.01.10. 

 

 

Sak-PR 70/09 Nye emneledere for FRM1030 og FRM4030. 
Informasjon om vedtaket sendt pr e-post 18.01.10 til de nye emnelederne. 
 

Sak-UU 40/09 Søknad om å få eksternt emne til å inngå i mastergraden 
  Brev sendt studenten 18.01.10. 

 

Sak-UU 41/09 Søknad om permisjon fra farmasistudiet og utsatt valg av masteroppgave 
 Brev sendt studenten 18.01.10. (Saken kommer opp igjen på møte 26.01.10) 

 

Sak-UU 42/09 Søknad om reopptak til 2. avd. – masteroppgaven 
Brev sendt 18.01.2010. 

 

Sak-UU 43/09 Søknad om valg av ny masteroppgave i januar 2010 
Brev sendt studenten 18.01.10. 

 
 

Vedtakssaker: 
 

Sak-PR 03/10 Jevngod-opptak våren 2010 

 

Bakgrunn: Programrådet må vedta hvorvidt det skal åpnes for et jevngod-opptak våren 2010 eller  

                          ikke. Dersom Programrådet ønsker et jevngodopptak våren 2010, må det angis tidspunkt  

                          for opptak og hvorvidt jevngodkandidater kan velge masteroppgave i august sammen  

                          med reseptarene eller ikke. 

 

Vedtak: 

 

 

Sak-PR 04/10 Reseptar-opptak høsten 2010 

 

Bakgrunn: Programrådet må vedta hvorvidt det skal åpnes for et reseptaropptak høsten 2010 eller 

ikke. Pr. 18.01.10 er kullet som startet høsten 2009 på 73 studenter. Kullet som startet 

høsten 2008 er på 68 studenter. I tillegg er det 3 reseptarer som fikk plass høsten 2009 

som har søkt og fått innvilget utsatt studiestart til høsten 2010. På denne bakgrunn 

anbefaler programrådsleder at det ikke åpnes for et reseptaropptak høsten 2010. 

 

Forslag til vedtak: 
Programrådet slutter seg til programrådsleders anbefaling og vedtar at det ikke skal åpnes for et 

reseptaropptak høsten 2010. 

 

 

Sak-PR 05/10 Årsrapport for 2009 fra tilsynssensor for FRM5720. 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet tar rapporten til etterretning. 
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Orienteringssaker: 

 
Sak-PR 06/10 Oppfølging av Sak-PR 41/09 og styresak 36/09 

Oppsummering av arbeidet med oppfølgingen av vedtak i Programrådet og instituttstyret 

ved emneansvarlig for FRM4000, Tonje Krogstad. 

 

Sak-PR 07/10 Ang. lokalopptak våren 2010 og søknadsfrister.  

Bakgrunn: Ifbm. den nye mastergraden i klinisk farmasi våren 2009 fikk instituttet lov til å ha en  

sen søknadsfrist (15. mai). På vegne av programansvarlig Espen Molden sendte Tom 

Caspersen en anmodning til studieavdelingen, seksjon studentinformasjon og opptak om å 

få lov til å ha søknadsfrist 1. mai 2010. Dette ble avslått med henvisning til 

masteropptaksforskriften ved UiO som sier at at søknadsfristen skal være 15. april. 

Studieavdelingen, seksjon studentinformasjon og opptak ba oss samtidig innstendig om å 

ha samme søknadsfrist for alle våre opptak. På dette grunnlag bestemte programrådsleder 

at søknadsfristen skal være 15. april for alle våre lokalopptak, dvs, Jevngod, reseptar og 

klinisk farmasi. 

 
 

 

 

Undervisningsutvalgssaker: 

 

 

 

Eventuelt;           

 
 
 

 

 

 

Møteplan for våren 2010 

 

Tirsdag 26. januar kl. 12.15 på Toms kontor 

Tirsdag 2. mars 

Tirsdag 13. april 

Tirsdag 18. mai 

Tirsdag 8. juni 

 

 

 

 

 

 

 
20.01.10TC 


