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Møteinnkalling  
 
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 (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 09/10 Godkjenning av møteinkalling og agenda 

   

Sak-PR 10/10  Referat fra møtet 26.01.10 

  Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

 

Oppfølgingssaker: 
 

Sak-PR 03/10 Jevngod-opptak våren 2010 
Nettsiden oppdatert 08.02.10. 

 

Sak-PR 04/10 Reseptar-opptak høsten 2010 
Nettsiden oppdatert 08.02.10. Informasjon om vedtaket sendt Lisbeth Trelnes og Lene Martinsen 

pr e-post 09.02.10. 

 

Sak-PR 07/10 Ang. lokalopptak og søknadsfrister 
  Nettsiden oppdatert 08.02.10. 

 

Sak-PR 08/10 Vedr. FRM3030 – prosjektoppgave og publisering av delkarakter 
  E-post sendt emneansvarlig med informasjon om vedtak pr 04.02.10. 

 

Sak-UU 01/10 Godkjenning av plan for masteroppgave (forts. av sak-UU 41/09) 
  E-post sendt studenten med informasjon om vedtak pr. 08.02.10. 

 

Sak-UU 02/10 Søknad om justering av fødselspermisjon 
  Brev sendt studenten 05.02.10. 
 

Sak-UU 03/10 Søknad om permisjon fra farmasistudiet 
  Brev sendt studenten 05.02.10 

 

Under eventuelt ble det meldt to saker fra studentrepresentanten: 

1) Tilbakemelding fra fagutvalget vedr. språkproblemer for studentene 

    Vedr. FRM1020 og prosjektoppgave, ble anmodning ihht.vedtak  sendt pr e-post til emneansvarlig 

    08.02.10. Emneansvarlig har svart i form av brev (vedlagt sakspapirene til dette møtet). 

2) Valg av masteroppgave for reseptarene 

     Presisering av tidligere vedtak i Programrådet sendt reseptarene pr e-post 08.02.10. 
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Vedtakssaker: 
 

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

 

Bakgrunn: Emneansvarlig for FRM3010, Solveig Kristensen, opplever at sensurfristen på 1 uke 

  ifbm. ny/utsatt eksamen av flere grunner er for kort. Hun ber om at fristen settes til  

  2 uker (evt. 3 uker). 

   

  Fra studieadm.: All sensur skal foreligge senest 15. februar pga rapportering til  

  lånekassen og for å få godskrevet studiepoengene til instituttet for høstsemesteret. 

  For å sikre at det ikke blir for kort sensurfrist, ber studieadm. at Programrådet åpner for at 

  ny/utsatt eksamen kan avholdes i samme semester som ordinær eksamen der hvor det er  

  ønskelig og mulig. Studieadm. ber videre Programrådet vedta 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 senest i løpet av fjerde uken i januar. 

  

Forslag til vedtak: 

Programrådet slutter seg til det fremlagte forslaget  og vedtar oppsettet for ny/utsatt eksamen for høstens 

emner. 

 

 

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

 

Bakgrunn: Programansvarlig for masterprogrammet i klinisk farmasi, Espen Molden, 

 ber om endret sammensetning av emnekomiteen for FRM5930V – Videregående 

farmakoterapi I og FRM5910V – Farmasøyten i helsevesenet. 

 

 

Forslag til 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. 

 

 

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 -  

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet tar rapportene til etterretning. 

 

 

Orienteringssaker: 

 
Sak-PR 14/10 Utvalgte emnerapporter – periodisk emne-evaluering for FRM4000 – FRM5630 - 

FRM5810 – FRM5105 - FRM5110 og FRM5750. 

 

 
Sak-PR 15/10 Introduksjon til 2. avdeling (obligatorisk, 2 uker) i januar og august. 

Bakgrunn: Dette er en fortsettelse av Sak-PR 69/09.  Vedlagt følger timeplan for miniutgaven 

av introduksjon til 2.avdeling i august 2010 for reseptarkull-2011.  
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Undervisningsutvalgssaker: 

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

 

 

 

 

Eventuelt;           

 
 
 

 

 

 

Møteplan for våren 2010 

 

Tirsdag 2. mars kl. 12.15 på Toms kontor 

Tirsdag 13. april 

Tirsdag 18. mai 

Tirsdag 8. juni 

 

 

 

 

 

 

 
19.02.10TC 


