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Saksliste 
 

Sak-PR 29/13 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Programrådsleder meldte en orienteringssak under eventuelt. 

 

Sak-PR 30/13 Referat fra møte 17.10.13 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak-PR 31/13 Tilsynssensors årsrapport for FRM1040 og FRM2030 

 

Vedtak: Programrådet tar rapportene til etterretning. 

 

 

Sak-PR 32/13 Gjennomgang av emner: FRM3030 

  Emneansvarlig for FRM3030, Leon Reubsaet, redegjorde for emnet 

  og oppsummerte sine erfaringer så langt. Det er et behov for systematisk 

  registrering av obligatoriske elementer fra alle fagområder i emnet. 

  Vi minner om tidligere vedtak i Programrådet (14. juni 2013) om at det 

  obligatoriske kommunikasjonskurset skal være gjennomført og godkjent 

  før studenten kan avlegge avsluttende mastergradseksamen (registreres i FS). 

 

Vedtak:  Programrådet ber studieadministrasjonen utrede hvilke muligheter som finnes 

  for å registrere/dokumentere obligatoriske elementer og delkarakterer. 

 

 

Sak-PR 33/13 Endring av formulering i vitnemålet – 5-årig master i farmasi 

 

Vedtak: Programrådet ønsker å beholde nåværende betegnelser (1. og 2.avdeling), 

  men ber studieadministrasjonen undersøke muligheten for å manuelt legge inn 

  fagområde på masterdelen på vitnemålet i merknadsfeltet. 
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Orienteringssaker: 
 

Programrådsleder orienterte om følgende saker: 

 

Sak-PR 34/13 Karaktersetting av masteroppgaver 

 

Sak-PR 35/13 Kvalitetssystemet ved MN-fak. deriblant tilsynssensorordningen 

 

Sak-PR 36/13 Oppfølging av studenter som ikke består ny/utsatt eksamen –  

Skjema for samtale med studenter. 

 

 

Diskusjonssaker: 
 

Sak-PR 37/13 Spesifisering av anbefalt litteratur i de enkelte emner 

 

Vedtak: Programrådet støtter forslaget om at man i større grad spesifiserer anbefalt litteratur 

i internasjonale og nasjonale lærebøker med henvisning til sidetall. I den grad det  

benyttes selvproduserte kompendier, bør disse være et supplement til lærebøker. 

 

Undervisningsutvalgssaker: 
 

Sak-UU 22/13 Søknad om å få gjennomføre FRM4030 våren 2014 

 

 

 

 

Eventuelt; 

 
Programrådsleder meldte en orienteringssak under eventuelt. 

 

Sak-PR 38/13 Norskkunnskaper  

  Else-Lydia Toverud som er emneansvarlig for FRM1020 melder til 

  programrådet at en håndfull studenter ifbm prosjektoppgaven i emnet har måttet 

  levere inn prosjektoppgaven på nytt pga at det var vanskelig å forstå hva de mente 

  rent språklig.  

 

 

 

 

Møteplan for høsten 2013 

torsdag 12.desember, rom 220 – kl. 09.00-12.00 
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