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18. april 2013 
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Møteleder: 

Hege Christensen 
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Tom Caspersen 

 

Hege Christensen  

Trine Grønhaug Halvorsen  
Hedvig Nordeng - vara 

Ida Robertsen  

Camilla Stensrud  

Netta Marie S. Amble 

Josefine Eilsø Nielsen   
 

Rigmor Bjørkli (observatør) 

Hege Thoresen (observatør) 

Fravær: 

Gro Smistad 

 

 

Saksliste 
 

Sak-PR 12/13 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

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

 

Sak-PR 13/13 Referat fra møte 14.03.13 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

 

Diskusjonssaker 
 

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

 

Vedtak: Programrådet ber programrådsleder kontakte alle emneledere og emnegrupper 

og be om begrunnelse for obligatorisk undervisning. Begrunnelsene sendes 

Tom Caspersen. Frist for innsendelse: 01.06.13. Begrunnelsene vil bli gjennomgått 

på neste møte i programrådet (13.06.13). 

 

Programrådet ber emnelederne om å legge ut informasjon om obligatorisk 

undervisning på fronter i forkant av undervisning i de enkelte emner. Det presiseres at 

dersom obligatorisk aktivitet blir flyttet etter at kurset har startet, kan IKKE aktiviteten 

lenger være obligatorisk. 

 

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

nedflytting til lavere kull. Utsatt fra forrige møte (14.03.13) 

 

  Når sensur på ny/utsatt eksamen foreligger vil brev om nedflytting i kull bli sendt de  

  gjeldende studenter. Programrådet vedtok følgende formulering av dette brevet: 

  «Da det er ledig plass på kullet under (kull20xx) forutsetter vi at du ønsker å bli  

  overført til dette kullet og følge all undervisning med kull20xx fra jan/aug. 20xx. 

  For å bekrefte en slik overføring ber vi om beskjed (e-post) innen 4 uker etter at 

  du har mottatt dette brevet. Hvis du ikke svarer, vil du miste studieplassen». 
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Undervisningsutvalgssaker: 

 
Sak-UU 13/13 Klage over formelle feil ved eksamen. 

 

Vedtak: Programrådet tar ikke klagen til følge.  

Klager har oversittet klagefristen og klagen avvises på formelt grunnlag.  

 

Sak-UU 14/13 Søknad om eksamen i FRM4000 i vårsemesteret 2013 

 

Vedtak: Programrådet innvilger ikke søknaden. 

 

 

 

          

 

Eventuelt; 

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

 

Sak-UU 15/13 Søknad om å kunne fortsette med FRM3040 våren 2013 

 

Vedtak:  Programrådet innvilger søknaden under forutsetning av at emneleder godkjenner at 

                         studenten kan starte på emnet til tross for at undervisningen allerede har startet. 

                 Vedtaket ble fattet med 5 mot 2 stemmer. 
 

 

Møteplan for våren 2013 

Fredag 14. juni, kl. 1015-1200, rom 227  
 

 

 
 

19.04.13 tc 
 

 


