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Møteinnkalling 
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Rom 338     

FAI 

Tid: 

31. januar 2012 

Kl. 09.00-12.00 

Møteleder: 

Sverre Arne Sande 

Referent: 

Tom Caspersen 

Deltakere:  

Sverre Arne Sande (Marianne Hiorth) 

Anders Åsberg (Hege Christensen) 

Trond Vidar Hansen (Trine G. Halvorsen) 

Natasa Nikolic  (Siril Skaret Bakke) 

Siri Johannesen  
Camilla Lavoll  (Josefine Eilsø Nielsen) 

Netta Marie Håkonsen (Josefine Eilsø Nielsen) 

Fravær: 

 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 01/12 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 
 

Sak-PR 02/12  Referat fra møtet 08.12.11. 

Referatet ble godkjent på møtet. 

 

Oppfølgingssaker: 
 

Sak-PR 58/11 Justering av FRM5720 og oppretting av FRM9720 
  Rettet versjon av emnebeskrivelse for FRM5720 og FRM9720 ble oversendt 

  MN-fakultetet pr e-post til Yvonne Halle 21.12.11. 

Sak-UU 29/11 Søknad om permisjon og nytt valg av masteroppgave 
  Brev sendt studenten 21.12.11 
Sak-UU 30/11 Søknad om forlenget fødselspermisjon ut vårsemesteret 2012 

  Brev sendt studenten 21.12.11 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak-PR 03/12 Reseptaropptak 2012 
 

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 innhentet 

                          i 2011 informasjon om maksimal kapasitet (på lab.) for de første emnene (FRM2010 og 

                          og FRM2020/FRM2020R). I FRM2010 er tallet 75 og for FRM2020/FRM2020R er  

                          tallet 72. Studieadministrasjonen og programrådsleder har gått gjennom listen med 

                          førsteårskullet og reseptarkullet med start 2011 og funnet at dette utgjør 69 aktive  

                          aktive studenter. Dette er nær opp til maksimalantallet av studenter som våre auditorier  

                          og laboratorier kan romme, og langt over måltallet fra departementet (57).      

                          Studieadministrasjonen og programrådsleder anbefaler derfor at det ikke bør åpnes for  

                          et eget reseptaropptak i 2012. 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet vedtar at det ikke åpnes for et eget reseptaropptak i 2012. 

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

 

Sak-PR 04/12 Godkjenning av skjema for vurdering av masteroppgave i klinisk farmasi  

  (erfaringsbasert master) ved Farmasøytisk institutt 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet godkjenner det fremlagte forslag til skjema for vurdering av masteroppgave i klinisk 

farmasi (erfaringsbasert master) ved Farmasøytisk institutt. 

 

Diskusjonssaker: 
 

Sak-PR 05/12 Kommentarer vedr. innspill fra FRM2020 og FRM2030 (jf Sak-53/11) 

 

Bakgrunn: I forbindelse med Programrådets gjennomgang av FRM2020 og FRM2030 

                 høsten 2011 kom det fram forslag om endringer fra de emneansvarlige. 

                      Dette ble senere konkretisert i et notat fra Gro Smistad og Marianne 

                     Hiorth av 25.10.11. Notat ble oversendt fungerende emneleder for FRM2040,  

                      Rigmor Solberg, for kommentarer. Vedlagt følger kommentarene fra Rigmor Solberg. 

 

Sak-PR 06/12 Kan stipendiater sette karakterer? 

 

 

Undervisningsutvalgssaker: 
 

Sak-UU 01/12 Søknad om fortsatt studierett ved det 5-årige masterstudiet i farmasi 

 

Sak-UU 02/12 Søknad om å få fortsette videre på det 5-årige masterstudiet i farmasi til tross for  

  ikke bestått FRM1000. 

 

 

Eventuelt; 
 
     

 

Møteplan for våren 2012 
Tirsdag 31. januar, kl. 0900, rom 338. 
 
 

 

 
 

 

 
23.01.12 tc 

 

 


