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Møtereferat 
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Rom 227, 

2.etg. FAI 

Tid: 

28. januar 2013 

Kl. 09.00-12.00 

Møteleder: 

Hege Christensen 

Referent: 

Tom Caspersen 

Hege Christensen  
Trond Vidar Hansen – vara  

Hedvig Nordeng - vara 

Ingrid Lunde – vara  

Camilla Stensrud  
Anne Kulseth Dahl – vara  

Josefine Eilsø Nielsen   
Rigmor Bjørkli (observatør) 

Hege Thoresen (observatør) 

Fravær: 

Trine Grønhaug Halvorsen 

Gro Smistad 

Ida Robertsen 

Netta Marie S. Amble 

 

 

Saksliste 

 
 

Sak-PR 01/13 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

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

Hege Thoresen meldte en orienteringssak under eventuelt. 

 

 

Orienteringssaker 

 
Sak-PR 02/13 Nytt jevngodutvalg for 2013 

 

Sak-PR 03/13 Nye Programsider  (fra Profileringsutvalget) 

 

 

Vedtakssaker: 

 
Sak-PR 04/13 Reseptaropptak 2013 

 

Vedtak: Programrådet vedtar at det ikke åpnes for eget reseptaropptak i 2013. 

 

 

Sak-PR 05/13 FRM 2030 – bestått teoretisk del av eksamen, men strøket på praktisk del. 

 

Vedtak: Programrådet åpner for  at studenter som har bestått den teoretiske delen av eksamen i 

FRM2030, men strøket på den praktiske delen, ikke må ta den teoretiske delen om igjen 

før etter 4 semestre.  

 

Sak-PR 06/13 Periodisk programevaluering – farmasi (master 5 år) 

 

Vedtak: Programrådet tar evalueringen til etterretning og vil følge opp evalueringspanelets 

innspill. Innspillene fra evalueringen om videreutvikling av studieprogrammet oversendes  

 instituttleder med oppfordring om at disse tas med under arbeidet med ny studieplan 

(3+2). 
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Undervisningsutvalgssaker: 

 
Sak-UU 01/13 Søknad om utsettelse av innleveringsfrist for masteroppgave våren 2013 

 

 

Sak-UU 02/13 Søknad om utsettelse av innleveringsfrist for masteroppgave våren 2013 

 

 

Sak-UU 03/13 Søknad om utsettelse av innleveringsfrist for masteroppgave våren 2013 
 

 

Sak-UU 04/13 Søknad om forlenget permisjon fra det 5-årige masterstudiet i farmasi 

 

   

Sak-UU 05/13 Søknad om utsettelse av innleveringsfrist av masteroppgave våren 2013 

 

 

 

 

Eventuelt; 

 
Programrådsleder meldte en vedtakssak under eventuelt; 

 

Sak-UU-06/13 Søknad om å kunne fortsette med FRM3040 våren 2013 

 

Hege Thorsen er observatør på vegne av instituttledelsen i programrådet og refererte  

om følgende fra ledergruppa: 

1) Instituttleder har oppnevnt en gruppe som skal utarbeide et forslag til spesialisering av klinisk farmasi   

    på master med henblikk på mulig oppstart allerede i 2014. 

2) Det skal oppnevnes en gruppe med 2 representanter fra hver seksjon på instituttet som skal vurdere 

    hva en bachelorgrad og en mastergrad må inneholde (3+2). 
 
Møteplan for våren 2013 

Torsdag 14. mars, kl. 0900-1200, rom 220 – 2.etg.  Farmasøytisk inst. 

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

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

 

 
 

29.01.13 tc 
 


