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Møteinnkalling 
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Rom 338   

FAI 

Tid: 

2. mars 2011 

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 (Siril Skaret Bakke) 

Netta Marie Håkonsen (Thea Anine Strøm Halden) 

Camilla Lavoll  (Thea Anine Strøm Halden) 

Fravær: 

 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 08/11 Godkjenning av møteinkalling og agenda 

 

Sak-PR 09/11  Referat fra møtet 26.01.11 

  Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

Oppfølgingssaker: 
 

Sak-PR 03/11 Revidert plan for periodiske emneevalueringer 2009H-2013V 

  Anbefalt plan oversendt MN-fakultetet pr. e-post 09.02.11 v/Per-Helge Tusvik. 

Sak-PR 04/11 Ny driftsansvarlig og faglig innhold for fellesdelen til FRM4010-FRM4020-FRM4030 og 

FRM4040. Purring sendt de emneansvarlige og avd.ledere pr. e-post 09.02.11 

Sak-PR 05/11 Tilsynssensors årsrapport for 2010 for FRM4610V  (nå FRM5920V) og FRM4030. 

  Kommentarene vedr FRM5920V oversendt emneansvarlig og programansvarlig 

pr. e-post 27.01.11. 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak-PR 10/11 Opptakskomite til opptaket 2011 for erfaringsbasert masterstudium i klinisk 

farmasi 

 

Bakgrunn: Opptakskomiteen for 2010 har alle sagt seg villige til å stille for 2011. 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet slutter seg til forslaget om å reoppnevne opptakskomiteen fra 2010. 

 

Komiteen for 2011 består av følgende: 

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 er sekretær for komiteen. 
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Sak-PR 11/11 Obligatoriske forkunnskapskrav for emner på 2.avd. av det 5-årige masterstudiet i 

farmasi 

 

Bakgrunn:  Programrådet har allerede gått igjennom og revidert obligatoriske forkunnskapskrav for 

emner på 1.avd. Nå står 2.avd. for tur. Programrådsleder i samråd med 

studieadministrasjonen har laget et forslag (vedlagt) til krav for emner på 2.avd. slik at 

kravene harmoniserer med bl.a. studieprogrammets programplan. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet slutter seg til det fremlagte forslaget og vedtar de foreslåtte endringer i obligatoriske 

forkunnskapskrav for emner på 2.avd. 

 
 

Sak-PR 12/11 Reseptaropptak 2011  

 

Bakgrunn: Iht Opptaksreglementet til innpassingsopptaket for reseptarer til det 5-årige masterstudiet 

i farmasi § 2, avgjøres opptaksrammen hver vår (av Programrådet) når man ser antall 

ledige studieplasser til 2. studieår. Studieadministrasjonen har innhentet informasjon om 

maksimal kapasitet (på lab) for de første emnene (FRM2010 og FRM2020/2020R). 

I FRM2010 er tallet 75 og for FRM2020/2020R er tallet 72. Kullet som startet høsten 

2010 teller (pr. 23.02.11) 74 studenter etter at sensurene fra ny/utsatt eksamen for høstens 

emner er lagt inn. Strykprosenten på emner på 1.avd. ligger på rundt 10%. Til høsten 

kommer i tillegg de studenter som ble satt ned ett kull i fjor. 

Forslag til vedtak: 

Programrådet vedtar at det ikke skal åpnes for et reseptaropptak høsten 2011. 

 

 

Sak-PR 13/11 Vedr. felles misnøye med ny/utsatt (konte) og flervalgseksamensdelen i FRM4000  

januar 2011 

 
Vedtak:  

 

 

 

Sak-PR 14/11 Søknad om endring av FRM5630 fra 5 sp til 10 sp med virkning fra høsten 2012 

 

Bakgrunn: I forbindelse med ny lærebok i FRM5630 på 294 sider ønsker emneansvarlig å øke 

omfanget av emnet fra 5 sp til 10 sp. 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak-PR 15/11 Forslag til masteroppgaver i klinisk farmasi for kandidater tatt opp høsten 2009 

 
Vedtak:  
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Diskusjonssak: 
 

Sak-PR 16/11 Revisjon av mandat for programrådet ved Farmasøytisk institutt. 

Bakgrunn: Nåværende mandat er fra desember 2005. MN-fakultetet har senere gjort endringer 

  i bestemmelsene for oppnevning av medlemmer til programråd. Avd. for VETT og 

  Rekrutteringsutvalget er nedlagt. Mandatet for Jevngodutvalget bør også diskuteres. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Undervisningsutvalgssaker: 

 

 
Sak-UU 01/11 Søknad om utsatt innleveringsfrist av masteroppgave  

 

 

Sak-UU 02/11 Søknad om dispensasjon fra kravet om bestått alle tidligere emner 

for å følge undervisning og avlegge eksamen i FRM3040. 

 
Sak-UU 03/11 Søknad om muntlig eksamen i FRM1010 (3. eksamensforsøk) 

 

Sak-UU 04/11 Søknad om å følge undervisning og avlegge eksamen i FRM1050 våren 2011 

 til tross for ikke bestått FRM1010 

 

Sak-UU 05/11 Søknad om dispensasjon til å fortsette videre på studiet til tross for  

ikke bestått FRM4000 

 

Sak-UU 06/11 Søknad om eksamen i FRM4000 i august 2011 

 

Sak-UU 07/11 Søknad om hel skriftlig eksamen (3.eksamensforsøk) i FRM4000 

 

 

Eventuelt; 
 

 

Møteplan for  våren  2011: 

onsdag 26. januar , kl. 12.15 NB! – Rom 338, FAI 

onsdag 2. mars 

onsdag 6. april 

onsdag 11. mai 

onsdag 15. juni 

 

 

 

 
 

 
22.02.11 tc 
 


