
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Farmasøytisk institutt 
 

Farmasøytisk institutt 
Postadr.: Postboks 1068 Blindern, 0316 Oslo 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 3 

Telefon: 22 85 65 85 
Telefaks: 22 85 44 02 
instituttkontor@farmasi.uio.no 
 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Møteinnkalling  
 
Møte: 

PROGRAMRÅDET 
Sted: 

Rom 298B 

2.etg. FAI 

Tid: 

02. juni 2015 

Kl. 13:00 -15:00 

Møteleder: 

Harald Thidemann Johansen  

Referent: 

Nina Elvan Rønning  

Gro Smistad  

Trine Grønhaug Halvorsen 

Jenny Lund 

Ivar Grove   

Karen Sofie Grut  

Guro Arnekleiv 

 

 

 

 

Saksliste 
 

Sak-PR 13/15 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

  

 

Sak-PR 14/15 Referat fra møte 12.03.15 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

 

Studiesaker:  
 

Sak-PR 15/15 Sluttevaluering for FRM1020 

Forslag til vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet ser positivt på 

aktiv bruk av Fronter-rommet, men oppfordrer til bruk av podcast. Fordi 

underveisevaluering ikke er gjennomført er det vanskelig å vite hvordan studentene 

opplever undervisningen i emnet. Slike evalueringer er en del av 

studiekvalitetssystemet vedtatt juni 2013, og må gjennomføres neste gang emnet 

avholdes. Flyttingen av «Hvor arbeider farmasøyter?», virker fornuftig. 

 

   

Sak-PR 16/15  Sluttevaluering for FRM3030 

 

Forslag til vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet ser positivt på 

aktiv bruk av Fronter-rommet samt bruk av podcast og slutter seg til ambisjonen om at 

flere forelesninger podcastes. Underveisevaluering baserer seg på «gule lapper» fra 14 

studenter og det er derfor litt usikkert om tilbakemeldingen fra studentene er 

representativ. Det fremgår ikke om lærerne i emnet er rådspurt før man har trukket 

konklusjonene om tiltak for neste år. Imidlertid virker forslagene for neste år 

fornuftige. I et så tverrfaglig emne som dette blir utforming av pensum en stor 

utfordring og det er viktig at dette arbeidet startes i tide før neste runde. Det er fint 

hvis forelesningsnotater i legemiddeløkonomi legges ut i Fronter, men dette erstatter 

ikke behovet for et pensum.  
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Sak-PR 17/15  Emneleders ansvar 

   

Forslag til vedtak: Programrådet slutter seg til beskrivelsen av emneleders funksjoner. 

 

   

 

 Orienteringssaker:  

 

Sak-PR 18/15 Struktur for emner på 1.avdeling.  
  

Parallelle 10 studiepoengemner?  

Hvor mye undervisning i forhold til selvstudier?  

Studentaktiviserende undervisning?  

     

 

 

 
Eventuelt;    

 
 
 

    

 

      
 


