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Saksliste 
 

Sak-PR 08/14 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Sak-PR 09/14 Referat fra møte 16.10.14 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

 

Studiesaker:  
 

Sak-PR 10/14 Sluttevaluering for FRM1000 

  

 Forslag til vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet oppfatter dette 

som et godt tilrettelagt emne gitt de rådende rammebetingelser. Å være første emne i 

studiet og med begrenset tid før eksamen innebærer en del ekstra utfordringer. 

Evalueringen vitner om faglæreres refleksjon rundt pedagogiske metoder og 

studentenes tilbakemeldinger tyder på at de stort sett er godt fornøyd. Før neste runde 

er det aktuelt å utarbeide løsningsforslag til ekstraoppgaver. 

 

Sak-PR 11/14 Sluttevaluering for FRM3010 

  

 Forslag til vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet er enig i at det 

arbeides videre med organiseringen av emnet i sammenheng med parallell 

undervisning i FRM3000. Vi ser positivt på at man i dette emnet aktiv bruker av 

mulighetene i Fronter og podcast. Selv om studentenes evaluering kommer tydelig 

fram i sluttevalueringen anbefaler vi likevel «gule lapper»-metoden el.l. ved neste 

underveisevaluering. Programrådet ønsker også en nærmere beskrivelse av pensum i 

emnet. 

 

 

Sak-PR 12/14 Sluttevaluering for FRM3000 

 

 Forslag til vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet slutter seg til de 

forslag til endringer som er nevnt som bl.a. innebærer endringer i plassering og antall 

av forelesninger samt flere kollokvier. 
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 Studentene syn på dette emnet kommer dårlig fram i denne sluttevaluering og vi ber 

om at det neste år gjennomføres underveisevaluering, fortrinnsvis ved «gule lapper»-

metoden el.l. Likeledes ber vi om at forelesningene neste runde podcastes. 

Programrådet ønsker også en nærmere beskrivelse av pensum i emnet. 

  

 

Studentsaker: 

 
Sak-PR 13/14 Søknad om å få avlegge eksamen: 

 

   

 

Sak-PR 14/14 Søknad om å få godkjent legeerklæring  

 

   

 

      

Eventuelt;  

 
Diskusjon: Fadderkullet: 2. eller 3.-kull?  
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