
 - 1 - 

Møteinnkalling  
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Toms 

kontor 

Tid: 

13. april 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 14/10 Godkjenning av møteinkalling og agenda 

   

Sak-PR 15/10  Referat fra møtet 02.03.10 

  Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

 

Oppfølgingssaker: 
 

Sak-PR 11/10 Endret sensurfrist ifbm. ny/utsatt eksamen for høstens emner, bl.a. FRM3010 
E-post sendt emneledere for høst-emnene med informasjon om vedtaket pr. 15.03.10. 

 

Sak-PR 12/10 Ang. emnekomiteer på masterstudiet i klinisk farmasi 
E-post med informasjon om vedtaket sendt de involverte pr 15.03.10. 

 

Sak-PR 13/10 Årsrapport for 2009 fra tilsynssensor for FRM4030 – FRM4110 – FRM5710 - 

                          FRM5410 – FRM5440 – FRM5405 – FRM1030 – FRM1050 – FRM1050R - 

                          FRM5540/9544 – FRM5820 – FRM5730 – FRM3040 – FRM3030 – FRM5720 - 

                          FRM4010 – FRM2720V nettkurs. 
  E-post sendt emneleder for FRM3040 med informasjon om vedtaket pr. 15.03.10. 

 

Sak-UU 04/10 Søknad om utsatt frist for innlevering av masteroppgave. 
  Brev sendt studenten pr 15.03.10. 

 

 

Vedtakssaker: 

 

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

 

Bakgrunn: Styret var delt i synet på om man burde beholde dagens løsning med 5-årig   

                          profesjonsstudium med direkte opptak til Masterstudiet eller en 3 + 2 løsning med opptak  

                          til h.h.v. Bachelor- og Mastergrader. Noen var mest bekymret for en kvalitetsmessig    

forringing av farmasistudiet ved innføring av en 3+2 løsning, mens andre var mer opptatt 

av at vi måtte tilpasse oss til andre europeiske land. Det var enighet om at det er viktig at 

instituttets studieordning er mest mulig attraktiv for de beste søkene og at mulilghet for 

exit etter 1 avdeling og eget opptak til 2. avdelling må utredes. Videre bør det vurderes å 

opprette et masterstudium i legemiddelvitenskap.  
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Instituttstyret vedtok følgende: 

”Instituttstyret støtter konklusjonen i notatet fra instituttets vitenskapelige stab om å 

opprettholde det 5-årig integrerte mastergradsstudiet i farmasi. Styret ber Programrådet 

utrede modeller som tar vare på studiefleksibiliteten og studentmobiliteten. Utredeningen 

skal omfatte exitmuligheter etter 1. avdeling og mulighet for opptak til 2. avdeling. 

Programrådet bes også vurdere muligheten for opprettelse av en Master i 

legemiddelvitenskap. Styret forutsetter bred deltagelse fra de ansatte, som kan komme 

med innspill til Programrådet i den tiden rådet har saken til behandling. Styret tar sikte 

på å ferdigbehandle saken på sitt første møte etter sommeren, den 23.09.2010” 

  

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak-PR 17/10 Opptakskomite til opptaket 2010 for erfaringsbasert masterstudium i klinisk 

farmasi  

 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet slutter seg til det fremlagte forslaget og oppnevner følgende til opptakskomiteen for 2010: 

 

- Professor Solveig Kristensen, avdeling for farmasi – FAI (leder) 

- Cand.pharm Niklas Nilsson, studentrepresentant (fra kull 2009) 

- Professor Espen Molden, avdeling for farmasøytisk biovitenskap – FAI  

  (prosjektleder for masterstudiet) 

- Amanuensis II Kirsten Viktil, avdeling for farmasi –FAI og Diakonhjemmets sykehusapotek 

- Cand.pharm Hilde Ariansen, apotekforeningen 

- Førstekonsulent Tom Caspersen (sekretær) 

 
 

Sak-PR 18/10 Ny plan for den periodiske emneevalueringen 2010-2014 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet slutter seg til det fremlagte forslaget og vedtar planen for den periodiske  

emneevalueringen for perioden 2010-2014. 

 

 

 

Sak-PR 19/10 Tilrettelagt eksamen for fremmedspråklige studenter. 

 

Bakgrunn: Stadig flere av våre studenter har flerkulturell bakgrunn. Vi merker at flere og flere av 

disse ønsker tilrettelagt eksamen (utvidet tid), spesielt i først studieår, bl.a.på grunn av 

språkproblemer. Instituttet har ikke hjemmel for å beordre våre studenter på norsktest. 

Vi kan bare innkalle til norsktest (noe vi er alene om pr i dag for øvrig). For å få flere til å 

ville ta norsktest og evt. følge norskkurs i første semester, foreslår studieadm. at instituttet 

innfører en lignende regel som medisinsk fakultet har, dvs at alle fremmedspråklige 

studenter som følger norskkurs i første semester kan søke om inntil 17% forlenget tid til 

skriftlig eksamen i 1 og  2.semester. 

 

Vedtak: 
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Sak-PR 20/10 Årsrapport for 2009 fra tilsynssensor for FRM5610 og FRM4020 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet tar rapportene til etterretning. 

 

 

Orienteringssaker: 

 
Sak-PR 21/10 Utvalgte emnerapporter – periodisk emne-evaluering for FRM1020 og FRM5730, 

status for emneevalueringer for perioden 2005-2010, samt erfaringer fra de 

emneansvarlige. 

 
 

Diskusjonsssaker: 

 
Sak-PR 22/10 Gjeninnføring av legemiddelregning (FRM0010)? 

Bakgrunn: Ifbm. sensuren på bl.a. FRM3010 har det kommet fram at en del studenter har problemer 

med legemiddelregning. Kanskje vi kan gjeninnføre FRM0010?  eller det det andre grep 

vi kan gjøre? 

 

Undervisningsutvalgssaker: 

 
Sak-UU 05/10 Søknad om utsatt innleveringsfrist av masteroppgave våren 2010 

 

Sak-UU 06/10 Ang masteroppgaveveiledning for student 

 

 

 

 

Eventuelt;           

 
 
 

 

Møteplan for våren 2010 

Tirsdag 18. mai kl. 12.15 på Toms kontor 

Tirsdag 8. juni 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

26.03.10 TC 
 


