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Møtereferat 
 
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  

Anders Åsberg  

Trond Vidar Hansen  

Natasa Nikolic   

Siri Johannesen  

Camilla Lavoll  

Netta Marie Håkonsen  

Kristin Grasmo (under Sak-PR 08/12) 

Fravær: 

 

 

Saksliste 

 
Sak-PR 01/12 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Programrådsleder meldte 4 saker under eventuelt; 1 vedtakssak, 1 diskusjonssak og  

2 orienteringssaker. Netta Marie Håkonsen og Camilla Lavoll meldte 1 sak hver. 

 

Sak-PR 02/12  Referat fra møtet 08.12.11. 

Referatet ble godkjent på møtet. 

 
 

Vedtakssaker: 
 

Sak-PR 03/12 Reseptaropptak 2012 
 

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

 

 

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

  (erfaringsbasert master) ved Farmasøytisk institutt 

 

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) 

Basert på innspillene fra de emneansvarlige og tilbakemelding fra studentene ønsker 

ikke Programrådet å gå videre med forslaget på nåværende tidspunkt. 

 

Sak-PR 06/12 Kan stipendiater sette karakterer? 

  Basert på gjeldende regelverk er det ansvaret til faglærer/emneansvarlig/  

  tilsynssensor å vurdere kvalifikasjonene til bedømmersensor. Programrådet så ikke  

  behov for begrensninger i forhold til regelverket. 
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Undervisningsutvalgssaker: 
 

Sak-UU 01/12 Søknad om å få lov til å fortsette videre på studiet til tross for ikke bestått 

                          FRM3010. 

 

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

  ikke bestått FRM1000. 

 

Eventuelt; 

 
Programrådsleder meldte 1 vedtakssak, 1 diskusjonssak og 2 orienteringssaker under eventuelt; 

 

Sak-PR 07/12 Søknad om opprettelse av emne: Diabetes og metabolsk syndrom – et nettbasert 

  videre- og etterutdanningskurs for farmasøyter 

 
Vedtak: Programrådet anbefaler opprettelse av emnet  med de endringer som fremkom på møtet. 

 

 

Sak-PR-08/12 Administrering av prøveordningen med reservering/valg av masteroppgaver 2011  

og januar 2012 
     

  Kristin Grasmo, studiekonsulent for 2.avd., utarbeidet notatet som var utgangspunktet 

  for programrådets diskusjon. Hun var også tilstede på møtet. Representantene diskuterer 

  erfaringene med avdelingene/studentene. Saken kommer opp som vedtakssak på neste  

                         møte i programrådet (13.3) 

 

Programrådsleder orienterte om følgende: Overføring av studieprogrammer til instituttene og arbeidet 

med instituttets årsplan. 

 

Netta Marie Håkonsen meldte en sak under eventuelt: 

Reseptarene får ofte ikke all informasjon (via e-post )som de ordinære studentene. Dette bl.a. fordi mange 

ikke er klar over at reseptarene har en egen mailingliste.  

Tiltak: studieadministrasjonen vil heretter koble reseptarlisten opp mot listen for de ordinære studentene. 

 

Camilla Lavoll meldte en sak under eventuelt: 

Hva er kravet for hva som er obligatorisk? HMS-opplegget på instituttet v/Alte Haugen kan kanskje tas 

bort da dette ivaretas av det ny kurset i regi av fakultetet, MNLAB0020. Hva med førstehjelpskurset? 

Litteratursøk har studentene hatt tidligere ( i FRM1020 og FRM3030). Bør de fagansvarlige generelt 

være mer kritisk med å sette undervisningsaktivitetene obligatorisk? 

Tiltak: Studieadministrasjonen formidler synspunktene vedrørende den felles undervisningsdelen  

av de forskningsforberedende emnene. 

 

Møteplan for våren 2012 
Tirsdag 13. mars, kl. 0900-1200, rom 227 - FAI 

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

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

01.02.12 tc 

 


