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Møtereferat 
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Rom 227     

FAI 

Tid: 

13. mars 2012 

Kl. 09.00-12.00 

Møteleder: 

Sverre Arne Sande 

Referent: 

Tom Caspersen 

Sverre Arne Sande  

Anders Åsberg  

Trond Vidar Hansen  

Camilla Lavoll   

Netta Marie Håkonsen  

Fravær: 

Natasa Nikolic 

Siri Johannesen 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 09/12 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Programrådsleder meldte 1 vedtakssak under eventuelt. 

 

Sak-PR 10/12  Referat fra møtet 31.01.12. 

Referatet ble godkjent på sirkulasjon. 
 

Vedtakssaker: 

                  

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

 

Vedtak: Prøveordningen med mulighet for reservering av plass i en bestemt forskningsgruppe for 

gjennomføring av masteroppgaven videreføres for 2012. Programrådsleder i samarbeid 

med studieadministrasjonen utarbeider rutiner. Forslaget sendes Programråds-

representantene for innspill fra ansatte/studenter i god tid før neste møte i programrådet 

(3. mai). 

 

Sak-PR 12/12 Tiltaksplan for undervisningen i FRM1000 

                           
Vedtak: Programrådet bifaller den fremlagte tiltaksplanen for undervisningen i FRM1000 

 

Sak-PR 13/12 Periodisk emneevaluering for FRM5930V 

                           

Vedtak: Programrådet tar den fremlagte evalueringen til etterretning. 

 

ak-PR 14/12 Masteroppgaver til erfaringsbasert mastergrad i klinisk farmasi  

                           
Vedtak: Programrådet godkjenner det fremlagte masteroppgavehefte for masterstudenter i klinisk 

farmasi tatt opp høsten 2010 (ferdig våren 2013). 

Programrådet delegerer myndighet til programrådsleder til å godkjenne 

prosjektbeskrivelsene for masteroppgaver i klinisk farmasi. 

 

Diskusjonssaker: 

 
Sak-PR 15/12 Studentrepresentasjon i programrådet ved Farmasøytisk institutt. 

  Hva med reseptarene og klinisk farmasi? 

 
Vedtak: Programrådet anbefaler at studentrepresentasjonen for klinisk farmasi ordnes 

  via farmasøytisk fagutvalg på samme måte som for representasjonen av studenter med  

  alternativ studieplan for reseptarer ved det 5-årige masterstudiet i farmasi. 
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Undervisningsutvalgssaker: 
 

Sak-UU 03/12 Søknad om eksamen i FRM4000 våren 2012                        

 

Sak-UU 04/12 Søknad om eksamen i FRM4000 våren 2012 

 

Sak-UU 05/12 Søknad om fritak fra eksamen i FRM4000 

 

Sak-UU 06/12 Søknad om eksamen i FRM4000 våren 2012 

 

Sak-UU 07/12 Søknad om å få fullføre FRM3040 våren 2012 til tross for ikke bestått FRM3000 

 

Sak-UU 08/12 Søknad om å få fullføre FRM3040 våren 2012 til tross for ikke bestått FRM3000. 

 

 

Eventuelt; 
 

Programrådsleder meldte 1 vedtakssak under eventuelt. 

 

Sak-PR 16/12 Opptakskomite til erfaringsbasert masterstudium i klinisk farmasi for 2012-2014 

 

Vedtak:  Programrådet slutter seg til det fremlagte forslaget og oppnevner følgende medlemmer 

  til opptakskomite til den erfaringsbaserte mastergraden i klinisk farmasi for 2012-2014: 

 

  Professor Solveig Kristensen, avdeling for farmasi – FAI (leder) 

  Professor Espen Molden, avdeling for farmasøytisk biovitenskap – FAI og 

  prosjektleder for masterstudiet. 

  Førsteamanuensis Kirsten Viktil, avdeling for farmasi – FAI og Diakonhjemmets  

  sykehusapotek. 

  Cand.pharm Hilde Ariansen, apotekforeningen 

  Master i farmasi Arna Teigen, studentrepresentant, (fra KLIFA-kull 2011) 

  Førstekonsulent Tom Caspersen er sekretær for komiteen. 
 

 

Møteplan for våren 2012 

Torsdag 3. mai, kl. 0900-1200, rom 227, FAI 

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

 
14.03.12 tc 
 


