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Møteinnkalling 
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Toms 

kontor 

Tid: 

19. oktober 2010 

Kl. 12.15 – 15.00 

Møteleder: 

Sverre Arne Sande 

Referent: 

Tom Caspersen 

Deltakere: 

Sverre Arne Sande (Marianne Hiorth) 

Anders Åsberg (Hege Christensen) 

Trond Vidar Hansen 

Siri Johannesen  
Natasa Nikolic (Bjørn Oddvar Strøm) 

Camilla Lavoll (Kathrine Martinsen) 

Thea Anine Strøm Halden (Katrine Martinsen) 

Fravær: 

 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 50/10 Godkjenning av møteinkalling og agenda 

 

Sak-PR 51/10  Referat fra møtet 08.09.10 

  Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

Oppfølgingssaker: 
 

Sak-PR 16/10 Fleksibel studieordning – sak fra instituttstyret (Sak14/10)  
  Vedtak med modellene oversendt instituttdirektøren pr. e-post 20.09.10. 

Sak-PR 42/10 Gjennomgang av undervisning i galenisk farmasi ved Farmasøytisk institutt 
  Vedtak sendt de emneansvarlige med kopi til avdelingsleder pr  e-post 20.09.10. 

Sak-PR 43/10 Forslag til emnekomite for FRM5940V – Videregående farmakoterapi II 
  Vedtak om oppnevning sendt pr. e-post 20.09.10. 

Sak-PR 44/10 Forslag til emnebeskrivelse for FRM5940V – Videregående farmakoterapi II 
  Anbefalt emnebeskrivelse med anmodning om opprettelse av emnet oversendt MN-fakultetet 

  v/Yvonne Halle pr. e-post 20.09.10. 

Sak-PR 45/10 Justering av opptakskrav til masterstudiet i klinisk farmasi 
Anmodning om endring av opptakskravene som anbefalt av Programrådet oversendt  

MN-fakultetet v/Anne-Lise Hansen pr. e-post 20.09.10. 

Sak-PR 46/10  Retningslinjer for endring av oppgaver i DUO 
  Vedtak oversendt Kristin Grasmo og Lisbeth Trelnes pr e-post 20.09.10. 

 

Sak-UU 10/10 Søknad om tillatelse for å kunne begynne på FRM3000 og FRM3010 høsten 2010 
  Brev sendt studenten 20.09.10. 

Sak-UU 11/10 Søknad om permisjon fra masterstudiet i klinisk farmasi 
  Brev sendt studenten 20.09.10. 

Sak-UU 12/10 Søknad om utsatt studiestart på masterstudiet i klinisk farmasi 
  Brev sendt studenten 20.09.10. 

Sak-UU 13/10 Søknad om tillatelse til å fortsette på studiet til  tross for ikke bestått FRM3030 
  Brev sendt studenten 20.09.10. 

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

  ikke bestått FRM2030. 
  Brev sendt studenten 20.09.10. 

Sak-UU 15/10 Søknad om utsatt studiestart på masterstudiet i klinisk farmasi 
  Brev sendt studenten 20.09.10. 

Sak-UU 16/10 Søknad om fortsettelse på kull2014 på særskilt grunnlag 
  Brev sendt studenten 20.09.10. 
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Vedtakssaker: 

 
Sak-PR 52/10 Gjennomgang av emnebeskrivelser på 1.avd. og krav til forkunnskaper 

  (Sak-PR 36/10). 
  

Bakgrunn: På bakgrunn av tilbakemelding fra emneansvarlige ifbm søknader om få lov til å fortsette 

  videre på studiet til tross for stryk i et tidligere emne, er det kommet fram indikasjoner på 

  uoverensstemmelser mellom emnebeskrivelsen og faktiske faglige krav til forkunnskaper. 

  Programrådsleder, sammen med studieadministrasjon, har nå gått igjennom alle emne- 

  beskrivelsene for emnene på 1.avd. og legger nå fram et forslag til justering av kravene til 

  forkunnskaper. 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet slutter seg til det framlagte forslaget. Programrådet presiserer at studenter som ikke 

består ordinær eksamen gis anledning til å følge undervisningen på etterfølgende emne(r) inntil endelig 

(etter klagefristens utløp) sensur på ny/utsatt eksamen foreligger.  

 

 

Sak-PR 53/10 Forslag til emnekomite for FRM5920V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk

  

Bakgrunn: Våren 2011 skal FRM5920V arrangeres for masterstudenter i klinisk farmasi. Emnet 

  har tidligere vært arrangert i regi av VETT med emnekode FRM4610V. 

  Professor Hege Christensen og førsteamanuensis II Kirsten Viktil har deltatt i opp- 

  byggingen av emnekomiteen for FRM4610V. Det foreslås derfor at Christensen og 

  Viktil fortsetter som emnekomite for FRM5920V med sistnevnte som leder. 

  Begge har sagt seg villig til å delta i emnekomiteen. 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet slutter seg tildet fremlagte forslaget og oppnevner professor Hege Christensen og  

førsteamanuensis II Kirsten Viktil som emnekomite for FRM5920V med sistnevnte som leder. 

 

 

Sak-PR 54/10  Time- og hjelpelærerbudsjettet for 2011  
   

Forslag til vedtak: 

 

 

Undervisningsutvalgssaker: 
 

 

Sak-UU 18/10 Søknad om å ta FRM4110 våren 2011 i stedet for iht. ordinær studieplan våren 2013 

 

 
Orienteringssaker: 

 
Sak-PR 55/10 Periodisk programevaluering 

 
Sak-PR 56/10 Masterstudiet i klinisk farmasi - endringer 
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Eventuelt; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteplan for  høsten  2010: 

tirsdag 17. november, kl. 12.15 på Toms kontor 

tirsdag 7. desember 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

12.10.10 tc 
 


