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Saksliste 
 

Sak-PR 07/13 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Programrådet behandlet alle UU-sakene først på møtet etter anmodning fra 

programrådsleder da møtet var satt opp til kun 2 timer. Det ble imidlertid for kort tid 

til å starte diskusjonen på de to diskusjonssakene og de ble følgelig utsatt til neste 

møte (18.04.13). 

Programrådsleder meldte en vedtakssak (UU-sak) under eventuelt. 

 

Sak-PR 08/13 Referat fra møte 28.01.13 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.  

  

Programrådsleder informerte om tre saker siden siste møte i Programrådet (28.01.13) 

a) Søknad om studiekvalitetsmidler til MN-fakultetet 

 b) Studieprogramsiden til det 5-årige masterstudiet i farmasi er under revisjon. 

    Nye tekster utarbeides av Profileringsutvalget og programrådsleder m.fl. 

      Når det gjelder siden «Hva lærer du?» vil programrådsleder utarbeide et forslag 

    til tekst som hun sender til programrådets medlemmer for kommentarer med mer. 

  c) Masteropppgave – Videreføring av ordningen med presentasjon av forsknings- 

     grupper, men det er ønskelig å forkorte perioden fra man reserverer til man velger 

   oppgave. Programrådet vedtok ny frist for reservasjon av masteroppgave.  

   Det blir ikke anledning å reservere masteroppgave før tidligst 1. september. 

   Presentasjonen av forskningsgruppene settes opp puljevis på en time eller to 

   imellom undervisningen fra april og utover for å minske belastningen for studentene. 

   

Diskusjonssaker 

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

Utsatt til neste møte (18.04.13) 

 

Sak-PR 10/13 Problemstillinger i forbindelse med stryk på ny/utsatt eksamen og 

nedflytting til lavere kull. Utsatt til neste møte (18.04.13) 
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Vedtakssaker: 

 
Sak-PR 11/13 Opprettelse av emne: «Klinisk farmasøytisk metodikk», 

videreutdanningskurs for farmasøyter. 

 

Vedtak: Programrådet anbefaler opprettelse av emnet og ber MN-fakultetet om godkjenning. 

 

 

Undervisningsutvalgssaker: 

 
Sak-UU 07/13 Søknad om eksamen i FRM4000 i vårsemesteret 2013. 

 

Sak-UU 08/13 Søknad om eksamen i FRM4000 i vårsemesteret 2013 

 

Sak-UU 09/13 Søknad om få fortsette videre på farmasistudiet til tross for ikke bestått 

FRM2010. 
 

Sak-UU 10/13 Søknad om godkjenning av apotekpraksisopphold 

 

Programrådet ber programrådsleder ta opp med emneansvarlig om permanent flytting 

av ny/utsatt eksamen i FRM3030 til tidlig juni.  

 

   

Sak-UU 11/13 Søknad å få kunne få en ny utsatt eksamen i mai eller i løpet av sommeren 2013  

i FRM 3010. 

 

  Programrådet pålegger alle emneansvarlige å sørge for en gjennomgang av eksamen 

  helst to dager etter at sensur er falt.  

 

Eventuelt; 
Programrådsleder meldte en vedtakssak (UU-sak) under eventuelt. 

Sak-UU 12/13 Søknad om fortsatt studierett ved det 5-årige masterstudiet i farmasi og 

                  fullføring av studiet med de resterende emner 

 
Møteplan for våren 2013 

Torsdag 18. april, kl. 0900-1200, rom 227 

Torsdag 13. juni, kl. 0900-1200, rom 227  
18.03.13 tc 

 


