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Møtereferat 
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Rom 227     

FAI 

Tid: 

3. mai 2012 

Kl. 09.00-12.00 

Møteleder: 

Sverre Arne Sande 

Referent: 

Tom Caspersen 

Sverre Arne Sande  

Anders Åsberg  

Trond Vidar Hansen  
Siril Skaret Bakke (vara) 

Siri Johannesen  

Camilla Lavoll  

Netta Marie Håkonsen  

Else-Lydia Toverud  (kun Sak-PR 19/12) 

Observatør: Rigmor Bjørkli 

Fravær: 

Natasa Nikolic 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 17/12 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 Programrådsleder meldte en diskusjonssak under eventuelt. 

 

Sak-PR 18/12  Referat fra møtet 13.03.12. 

Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak-PR 19/12 Gjennomgang av emner; FRM1020 

Emneansvarlig for FRM1020, Else-Lydia Toverud, redegjorde for emnets oppbygning og 

innhold. Konklusjonen på den etterfølgende spørsmålsrunde og diskusjon var at det ikke 

var behov for spesielle tiltak fra programrådet i denne omgang. 

          

 

Sak-PR 11/12 Ordning vedrørende reservering/valg av masteroppgave 
                           

Vedtak: Programrådet vedtar nye rutiner for valg av masteroppgave ifølge fremlagt alternativ I, 

- en valgrunde,  med oppstart 2012 og med de endringer som fremkom under møtet. 

  Videre utarbeidelse av detaljer/skjemaer i forbindelse med reserveringen, overlates til 

  studieadministrasjonen. 

 

Diskusjonssaker: 

 
Sak-PR 20/12 Tavler i auditorium 1 og 2, FAI 

 

Vedtak: Programrådet anbefaler Smartboard i alle undervisningsrom, og at auditoriene prioriteres 

  først. I tillegg ønsker programrådet at det finnes kritt-tavle i de samme rom. 

 

Sak-PR 21/12 Vedr. møte i fakultetets studieutvalg –  

Programrådsleder, Sverre Arne Sande, orienterte om nye retningslinjer for sensurering av 

masteroppgaver.  
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Orienteringssaker:  
 

Sak-PR 22/12 Valg av masteroppgave for studenter som starter på oppgaven i august 2012 

 

  Det vil ikke bli laget et eget oppgavehefte for studentene som skal velge oppgaver i 

  i august 2012. Det er 4 studenter som starter opp, hvorav en allerede har reservert  

  oppgave. Studentene vil derfor oppfordres til å reservere oppgaver. Dersom de ikke får 

  reservert masteroppgave tar de kontakt med studieadministrasjonen som vil være  

  i fortløpende kontakt med Programrådsleder, så tar vi det videre derfra. 

                

 

Eventuelt; 

 
Programrådsleder meldte en diskusjonssak under eventuelt. 

 

Sak-PR 23/12 Program for presentasjon av forskningsgruppene 10. og 11. mai 2012. 

  ifbm. valg av masteroppgave.  

 

Vedtak: Programrådet har ingen innvendinger/kommentarer til det foreslåtte program/oppsett. 

 

 

 

Møteplan for våren 2012 

Onsdag 6. juni, kl. 0900-1200, rom 220, FAI 

 
 
 

 

14.05.12 tc 
 


