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Møtereferat 
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Rom 338   

FAI 

Tid: 

13. oktober 2011 

Kl. 09.00-12.00 

Møteleder: 

Sverre Arne Sande 

Referent: 

Tom Caspersen 

Deltakere:  

Sverre Arne Sande  

Anders Åsberg 

Natasa Nikolic  

Siri Johannesen  

Camilla Lavoll   

Netta Marie Håkonsen  

Fravær: 

Trond Vidar Hansen 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 44/11 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Programrådsleder meldte 1 vedtakssak og oppfølging av Sak-PR 41/11 

under eventuelt. 

 

Sak-PR 45/11  Referat fra møtet 01.09.11. 

  Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

 

Vedtakssaker: 

 

Sak-PR 46/11 Tilsynssensors årsrapport for FRM1030 for 2011 

 

Vedtak:   Programrådet tar rapporten til etterretning. 

 

 

Sak-PR 47 Undervisningsbudsjettet for 2012 

 

Vedtak: Programrådet anbefaler det fremlagte forslag til undervisningsbudsjet for 2012, 

  men påpeker at ved innkjøp av ny autoklav vil behovet for utgifter til bl.a. service bli 

                          redusert slik at tildelingen til posten «FRM2020, FRM3010 Mikrobiologi» kan reduseres. 

 

Sak-PR 48 Time- og hjelpelærerbudsjettet for 2012 

 

Vedtak: Programrådet anbefaler time- og hjelpelærerbudsjett for 2012 med følgende 

                          kommentarer:  

                          - FRM2000: postene «Trafikkfarlige legemidler» og Rusmidler» strykes. 

                            Programrådet mener det ikke er behov for ekstern kompetanse innen dette området med 

                            med hensyn på virkning av rusmidler. 

                          - FRM4110: Programrådet viser til fjorårets vedtak. 

   - FRM5810: Med bakgrunn i en nytilsatt innen farmasøytisk mikrobiologi har  

                            Programrådet problemer med å se at instituttet kan sies å mangle kompetanse 

     innen dette området. 

 

Diskusjonssaker: 

 

Sak-PR 49/11 Opprettelse av professor II stilling i lovkunnskap og legemiddelforvaltning 

 

Vedtak: Programrådet støtter opprettelse av en professor II stilling og saken oversendes 

                          instituttstyret med anmodning om å finne midler til stillingen. 
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Undervisningsutvalgssaker: 
 

 

Sak-UU 22/11 Søknad om muntlig eksamen (sak utsatt fra møte 01.09.11) 

 
Sak-UU 23/11 Søknad om omgjøring av vedtak om tap av studierett ved det 5-årige masterstudiet 

 i farmasi 

 

Sak-UU 24/11 Søknad om utsatt innleveringsfrist av masteroppgaven 

 

Sak-UU 25/11 Søknad om permisjon i 1 år fra det 5-årige masterstudiet i farmasi 

 

Sak-UU 26/11 Søknad om permisjon i 1 år fra det 5-årige masterstudiet i farmasi 
 

Sak-UU 27/11 Søknad om permisjon i seks måneder fra det 5-årige masterstudiet i farmasi 

 

 

Eventuelt; 
     

Programrådsleder meldte 1 vedtakssak og en oppfølgingssak under eventuelt. 

    

Sak-UU 28/11 Søknad om annet alternativ for eksamen i FRM4000. 

 

Oppfølging: Sak-PR 41/11 Prinsipper for sensurering av tverrfaglige emner og håndtering av klage  

                         på sensur i tverrfaglige emner. 

 

                         Siden saken sist var oppe i programrådet har programrådsleder gått igjennom emnene 

                         på 1.avdeling for å kartlegge hvilke fagområder dette gjelder. 

                         Ut fra hvilke emner og fagområde som pekte seg ut har programrådsleder kommet 

                         med alternativer for organisering av sensureringen. Programrådet diskuterte disse 

                         alternativene. 

                          
 

 

 

 

 

 

Møteplan for  høsten  2011: 
torsdag 3. november, kl. 0900, rom 227 

torsdag 8. desember,  kl. 0900,  rom 338 

 

 

 

 
14.10.11 tc 

 


