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Møteinnkalling 
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Toms 

kontor 

Tid: 

17. november 2010 

Kl. 12.15 – 15.00 

Møteleder: 

Sverre Arne Sande 

Referent: 

Tom Caspersen 

Deltakere:  

Sverre Arne Sande (Marianne Hiorth) 

Anders Åsberg (Hege Christensen) 

Stig Pedersen-Bjergaard  (Trond Vidar Hansen) 

Siri Johannesen  
Natasa Nikolic (Bjørn Oddvar Strøm) 

Camilla Lavoll (Kathrine Martinsen) 

Thea Anine Strøm Halden (Kathrine Martinsen) 

Fravær: 

 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 58/10 Godkjenning av møteinkalling og agenda 

 

Sak-PR 59/10  Referat fra møtet 19.10.10 

  Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

 

Oppfølgingssaker: 
 

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

  (Sak-PR 36/10). -  Det justerte forslaget er oversendt de emneansvarlige pr e-post 

  03.11.10.   

 

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

  Informasjon om vedtak er sendt programansvarlig Espen Molden pr e-post 01.11.10. 

 

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

  Revidert forslag er oversendt instituttstyret pr 25.10.10.   

 

Sak-PR 56/10 Nedleggelse av emner. 

Følgende emner er nedlagt (pr. 01.11.10): 

FRM4650V – FRM4710V – FRM4730V – FRM4810V og FRM0010. 

 

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

Brev sendt studenten 09.11.10. 

 

Sak-UU 19/10 Søknad om å få fullføre undervisningen i FRM2000 høsten 2010 til tross for ikke bestått 

  FRM1030. Brev sendt studenten 09.11.10. 

 

Sak-UU 20/10 Muligheten for å avlegge eksamen i FRM3000 høsten 2010. 

  E-post sendt studenten 26.10.10. 
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Vedtakssaker: 
 

Sak-PR 60/10 Gjennomgang av emnebeskrivelser på 1.avd. og krav til forkunnskaper 
  (Sak-PR 36/10 og 52/10).  
 

Vedtak: 

 
 

Sak-PR 61/10 Justering av rangeringsregler for opptak til det erfaringsbaserte mastergrads- 

programmet i klinisk farmasi 

 

Bakgrunn:  I møte 08.09.10 (Sak-PR 45/10) vedtok programrådet justering av opptakskravene. 

(Se vedlegg).  Endring i rangeringsreglene er en følge av justerte opptakskrav. 

  

Forslag til vedtak: 

Programrådet slutter seg til det framlagte forslaget og anbefaler den foreslåtte justeringen av  

rangeringsreglene. 

 

 

Sak-PR 62/10 Opprettelse av emne for innreisende utvekslingsstudenter 

 

Bakgrunn:  Instituttet har i dag ingen ordning som gjør det mulig å få produsert studiepoeng 

på innreisende utvekslingsstudenter. Instituttet drar heller ikke nytte av student- 

mobilitetstilskuddet som i dag er på kr 7000,- pr student. 

  

Forslag til vedtak: 

Programrådet slutter seg til det framlagte forslaget og anbefaler opprettelse av de foreslåtte emner. 

 

 

Undervisningsutvalgssaker: 
 

 

Sak-UU 22/10 Søknad om mulighet til karakterforbedring i FRM3010 ved ny/utsatt eksamen 

 

Sak-UU 23/10 Søknad om å følge undervisning og avlegge eksamen i FRM3020 høsten 2010 til 

tross for ikke bestått FRM3010. 

 

Sak-UU 24/10 Søknad om utsatt innleveringsfrist av mastergradsoppgaven til 15. mai 2011. 

 

 

Eventuelt; 
 
 

 

Møteplan for  høsten  2010: 

tirsdag 7 desember, kl. 12.15 på Toms kontor 

 

 
 
 

 

 
 

10.11.10 tc 
 


