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Møtereferat 
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Rom 220     

FAI 

Tid: 

6. juni 2012 

Kl. 09.00-12.00 

Møteleder: 

Sverre Arne Sande 

Referent: 

Tom Caspersen 

Sverre Arne Sande 

Anders Åsberg  

Trond Vidar Hansen  

Siril Skaret Bakke 

Siri Johannesen  

Camilla Lavoll  

Netta Marie Håkonsen  

Fravær: 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 24/12 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

En vedtakssak (UU) ble levert under møtet. 

Programrådet aksepterte å fatte vedtak i saken. 

 

Sak-PR 25/12  Referat fra møtet 03.05.12. 

Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak-PR 26/12 Regler for behandling av klage på sensur i tverrfaglige emner 
 

Vedtak:  Programrådet presiserer at ved omsensur ved klage skal HELE besvarelsen vurderes på 

nytt. Programrådet presiserer at ny bedømmersensor har krav på innsyn i alle sakens 

dokumenter og all relevant informasjon, inkl. karakter, Jfr. Forskrift om studier og 

eksamen ved UiO, § 6.3 pkt. 4. Programrådet presiserer at karakteren er resultatet av en 

totalvurdering og at sensureringsmetoden vil variere fra emne til emne. Hvilken form 

tilbakemeldingene fra emneansvarlig  til studentene kan gis, vil derfor variere tilsvarende. 

Dette innebærer at det overlates til emneansvarlig og faglærere å vurdere om 

delkarakterer eller poengsummer skal oppgis. 

          

 

Sak-PR 27/12 FRM2030 – Søknad: Ved bestått praktisk eksamen behøver studenten 

ikke ta denne delen om igjen.  
                           

Vedtak:  Programrådet slutter seg til det fremlagte forslaget og åpner for at studenter som har 

bestått den praktiske delen av eksamen i FRM2030, men strøket i den teoretiske delen, 

ikke behøver å ta den praktiske delen om igjen før etter 4 semestre.  

For at ordningen skal gjøres gjeldende allerede for ny/utsatt eksamen i august 2012, må 

emneansvarlig innhente studentenes samtykke. 

 

 

Diskusjonssaker: 

 
Sak-PR 28/12 Opplegg for emnegjennomgang 
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Orienteringssaker: 
 

Sak-PR 29/12 Revisjon av studieprogrammene i farmasi i Norge 2012-2015 

 

 

 

Eventuelt; 
En vedtakssak (UU) ble levert under møtet. 

 

Sak- UU 09/12 Søknad om å få avlegge eksamen i FRM1040 i august 2012. 

 

 
 

Møteplan for høsten 2012 

Onsdag 12. september,  kl. 0900-1200, rom 227 

Onsdag 24. oktober, kl. 0900-1200, rom 220 

Onsdag 05. desember, kl. 0900-1200, rom 227 
 

 

 
 

 

07.06.12 tc 
 


