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Saksliste 
 

Sak-PR 14/13 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Programrådsleder meldte to vedtakssaker (UU-saker) og to referatsaker under 

eventuelt. 

 

Sak-PR 15/13 Referat fra møte 18.04.13 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

 

Diskusjonssaker: 
 

Sak-PR 16/13 Gjennomgang av emner; FRM3000 

Emneleder Hanne H. Tønnesen redegjorde for emnet. 

Det må informeres tydeligere til studentene at 20% av undervisningen i FRM3000 

foregår i uke 32. Dette er uken før offisiell studiestart. Programrådet foreslår at denne 

informasjonen blir lagt ut i fronterrommet så tidlig som mulig i vårsemesteret. 

 

Sak-PR 09/13 Obligatoriske aktiviteter. Er alt påkrevd? 

Programrådsleder har nøye gått igjennom alle begrunnelsene, og konklusjonen er at 

emneansvarlige gir svært lite rom til endringer av obligatoriske aktiviteter. Alle vil 

beholde det stort sett som det er nå.  

For å nå ferdighetsmålene må visse undervisningsaktiviteter være obligatoriske, 

deriblant laboratoriearbeid med lab. introduksjoner. Lab.oppsummeringer bør ikke 

være obligatoriske. PBL er viktig for at studentene skal nå sentrale ferdighetsmål 

innen emner/studiet, og må av samme grunn også være obligatorisk. 

Ved ALLE obligatoriske aktiviteter SKAL det foretas navneopprop! 

Dersom emneleder/undervisningsleder velger å ha påmelding i stedet for at 

undervisningsaktiviteten er obligatorisk, skal det være møteplikt ved påmelding. 

Sykemelding for fravær fra obligatorisk aktivitet er lite hensiktsmessig. 

Det bør heller legges til rette for et «oppsamlingsheat»  slik at studentene oppnår 

ferdighetsmålene i emnet/kurset. Programrådet går inn for at sykemelding ved fravær 

fra obligatorisk aktivitet IKKE lenger er påkrevet. 
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Vedtak:  Programrådet vedtar at sykemelding IKKE lenger er påkrevet ved fravær fra 

obligatorisk aktivitet.  

 

Programrådet presiserer at alle obligatoriske aktiviteter MÅ være godkjent før 

studenten kan gå opp til eksamen. 

 

Programrådet ber emneledere legge til rette for at obligatoriske aktiviteter kan tas 

igjen senere i semesteret. 

 

Programrådet vedtar at laboratorieintroduksjon er obligatorisk og at 

laboratorieoppsummering er frivillig. 

 

Programrådet presiserer at det SKAL foretas navneopprop ved ALL obligatorisk 

aktivitet. 

 

Kommunikasjonskurset i FRM3030 skal være gjennomført og godkjent før studenten 

kan avlegge avsluttende mastergradseksamen (registreres i FS). 

  

 

 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak-PR 17/13 Tilsynssensors årsrapport 2012 for følgende emner:  

FRM1000, FRM1010, FRM1030, FRM2000/FRM2000R, FRM4000, 

FRM5230/FRM9230, FRM5560 

   

Vedtak: Programrådet tar rapportene til etterretning 

 

 

Undervisningsutvalgssaker: 

 
Sak-UU 16/13 Søknad om å få karakterforbedre på ny/utsatt eksamen i august  

 

Sak-UU 17/13 Søknad om permisjon for masteroppgave 

 

 

 

Eventuelt; 

 
Programrådsleder meldte to vedtakssaker (UU-saker) og to referatsaker under eventuelt. 

 

 

Sak-UU 18/13 Søknad om godkjenning av praksisopphold. 

 

Sak-UU 19/13 Søknad om å få adgang til å karakterforbedre seg i FRM1040 på ny/utsatt eksamen i 

august 2013. 
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Referatsak 1:  MN-fakultetet arbeider med endringer i studiekvalitetsarbeidet. Evalueringen av 

studieprogram og emner skal legges om. Det legges opp til midtveisevalueringer og 

emneledere/undervisere skal gi tilbakemeldinger underveis i emnene. De periodiske 

emneevalueringene går ut, og erstattes av en rapport som utarbeides av 

undervisere/emneleder ved emnets slutt. Tilsynssensorsordningen legges ned, 

men det skal oppnevnes en ekstern rådgiver for hvert studieprogram i stedet. 

De periodiske studieprogramevalueringene skal foretas hvert 6. år. 

 

Referatsak 2: Studieprogramseminar med Forvei i september (2-3/9. 

  Dette gjelder våre nye studenter som starter i august. 

 

 

 

Forslag til møteplan for høsten 2013 
torsdag 12.september, kl 0900 – rom 227 

torsdag 17. oktober 

torsdag 21. november 

torsdag 12.desember 
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