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Møtereferat 
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Rom 338   

FAI 

Tid: 

2. mars 2011 

Kl. 12.15 – 15.30 

Møteleder: 

Sverre Arne Sande 

Referent: 

Tom Caspersen 

Deltakere:  

Sverre Arne Sande  

Anders Åsberg  

Stig Pedersen-Bjergaard   

Siri Johannesen  

Natasa Nikolic  

Netta Marie Håkonsen  

Camilla Lavoll   

Fravær: 

 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 08/11 Godkjenning av møteinkalling og agenda 

Programrådsleder meldte 3 (diskusjons)saker under eventuelt. 

 

Sak-PR 09/11  Referat fra møtet 26.01.11 

  Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

Vedtakssaker: 
 

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

farmasi 

 

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 KLIFA-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. 

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

farmasi 

 

Vedtak: Programrådet slutter seg til det fremlagte forslaget og anbefaler de foreslåtte endringer i 

obligatoriske forkunnskapskrav for emner på 2.avd. med de endringer som fremkom på 

møtet. 

  For de forskningsforberedende kursene, FRM4010, FRM4020, FRM4030 og FRM4040  

  anbefaler Programrådet følgende:  

  For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 

  5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040. For studenter uten opptak til det 5-årige  

  masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i <relevant fagområde>  tilsvarende 1.avdeling   

  på det 5-årige masterstudiet i farmasi. 

                          For FRM4110 (statistikk) anbefaler Programrådet følgende: 

  For undervisning og eksamen: gjeldende opptakskrav til det 5-årige masterstudiet i 

  farmasi. Opptakskrav og adgangsregulering: Emnet er kun tilgjengelig for studenter som 

  har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi. 
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  Generelt for alle 5000-emner: 

  Opptak og adgangsregulering: Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har   

                          godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterstudiet i   

                          farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass   

                          dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig. 

                          Obligatoriske forkunnskaper: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i 

                          farmasi t.o.m. FRM3040. For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi 

                          kreves kunnskaper i <relevant fagområde> tilsvarende 1.avd. på det 5-årige masterstudiet 

                          i farmasi. 

 

  Generelt for alle 9000 emner: 

  Opptak og adgangsregulering: For å delta på dette emnet må du ha opptak til et Ph.d.- 

  program ved et norsk universitet eller høgskole.Hvis du ikke har opptak til Ph.d.- 

                          program ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, må du søke om 

  hospitantstatus. Emner er primært  tilgjengelig for studenter som har opptak til Ph.d.- 

  programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Ved ledig kapasitet 

  kan andre søke opptak og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig. Kontakt 

  instituttet for nærmere informasjon. Obligatoriske forkunnskaper: Kunnskaper i <Sett inn  

  relevant(e) fagområde(r)> tilsvarende 1.avd. på det 5-årige masterstudiet i farmasi. 

 

  Programrådets anbefalinger sendes ut til de emneanvarlige for kommentarer. 
 

Sak-PR 12/11 Reseptaropptak 2011  

 

Vedtak: Programrådet vedtar at det ikke allokeres noen studieplasser til et innpassingsopptak 

for reseptarer høsten 2011. 

 

 

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

januar 2011 

 
Vedtak:  Programrådet konstaterer at gjeldende regler og retningslinjer er fulgt ved de aktuelle 

eksamnene. Som en oppfølging av studentenes kommentarer ønsker imidlertid 

programrådet en generell gjennomgang av emnet (jfr. også Sak-PR 17/11). 

Emneansvarlig for FRM4000, Lisbeth Trelnes inviteres derfor til neste møte (6.april). 

 

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

 

Vedtak: Programrådet anbefaler at FRM5630 utvides til 10 sp med virkning fra høsten 2012. 

 

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

 
Vedtak:  Programrådet godkjenner de fremlagte forslagene til masteroppgaver  i klinisk farmasi for 

kandidater tatt opp høsten 2009. 
 

Diskusjonssak: 
 

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

 

Vedtak: Programrådet ber programrådsleder i samarbeid med studieadministrasjonen 

komme med et forslag til nytt mandat for programrådet for det 5-årige masterstudiet i 

farmasi til neste møte (6. april). Forslaget skal spesielt innbefatte nytt mandat for 

Jevngodutvalget og et eget mandat for mastergradsstudiet i klinisk farmasi. 
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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; 
 

Programrådsleder meldte 3 (diskusjons)saker under eventuelt. 

 

Sak-PR 17/11 Gjennomgang/evaluering av emner og programplan. 

  Forslag fra Stig Pedersen-Bjergaard som drøftet i ledermøte tidligere i år. 

  I første omgang ønskes en oppfølging av tiltak foreslått av tilsynssensor i årsrapport for å 

  se hvorvidt mangler/feil blir fulgt opp, og for å se på hva som er bra og som kanskje kan  

  bringes ut til flere. Emneansvarlig inviteres til å gjøre en presentasjon/oppsummering 

  for sitt emne. Til neste møte inviteres emneansvarlig for FRM4000, Lisbeth Trelnes. 

 

Sak-PR 18/11 Prosedyre for oppnevning av emneansvarlig. 

  Dette tas med i arbeidet ifbm nytt mandat for Programrådet for det 5-årige masterstudiet 

  i farmasi (Se Sak-PR 16/11). 

 

Sak-PR 19/11 Rapport /oppsummering fra emneansvarlig for FRM1020, Else-Lydia Toverud, 

vedrørende prosjektoppgaver høsten 2010 tas til etterretning. Forsøksordningen 

forlenges med 1 år. 

 
 

 

Møteplan for  våren  2011: 

onsdag 6. april kl. 12.15 NB! – Rom 338, FAI 

onsdag 18. mai 

onsdag 15. juni 

 

 

 

 
11.03.11 tc 
 


