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Saksliste 
 

Sak-PR 01/15 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Sak-PR 02/15 Referat fra møte 16.12.14 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

 

Studiesaker:  
 

Sak-PR 03/15 Sluttevaluering for FRM2010 

  

 Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet ser positivt på aktivt bruk 

av Fronter-rom og podcast. Sluttevalueringen inneholder ingen forslag til forbedringer 

i emnet. Dette skyldes kanskje at det ikke er gjennomført underveisevalueringer fra 

studentene. Slike evalueringer er en del av studiekvalitetssystemet vedtatt juni 2013, 

og må gjennomføres neste gang emnet avholdes. Det fremgår heller ikke om det er 

avholdt lærermøter og det er derfor uklart på hvilket grunnlag sluttevalueringen er 

utformet.  

 

Sak-PR 04/15 Sluttevaluering for FRM2000 

  

 Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet ser positivt på aktivt bruk 

av Fronter-rom samt bruk av podcast, og slutter seg til ambisjonen om at alle 

forelesninger podcastes. I og med at underveisevaluering ikke er gjennomført er det 

vanskelig å være sikker på hvordan studentene opplever undervisningen i emnet. Slike 

evalueringer er en del av studiekvalitetssystemet vedtatt juni 2013, og må 

gjennomføres neste gang emnet avholdes. Imidlertid er henvisningen til tidligere 

evalueringer relevant. Basert på konklusjoner fra lærermøte anbefaler Programrådet at 

pensum jobbes videre med slik det er foreslått. Videre at utformingen av 

eksamensoppgaver skjer på grunnlag av den konsensus som er referert og at det 

avholdes et lærermøte før kursstart 
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Sak-PR 05/15 Sluttevaluering for FRM3020 

 

 Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Emnet fremstår som godt tilrettelagt og 

studentenes tilbakemelding er overveiende positiv. Programrådet ser positivt på aktiv 

bruk av Fronter-rom og podcast. Programrådet slutter seg til faglærernes planlagte 

endringer som bla innebærer en kritisk gjennomgang av utvalgt pensum og 

utarbeidelse av pensumliste før oppstart, samt modernisering av gamle PBL-oppgaver.  

  

 

Studentsaker: 

 
Sak-PR 06/15 Søknad om å få avlegge eksamen: 

 

 Saken ble utsatt til neste møte. 

 

    

 

Sak-PR 07/15 Søknad om å få avlegge eksamen 

 

Saken ble utsatt til neste møte. 

 

    

 

      

Orienteringssaker;  

 

- Studiebarometer  

Programrådsleder informerer om resultater fra studiebarometer-undersøkelsen fra 2014.   
- Valg av vararepresentant for Programrådsleder i Studieutvalget 

Det ble bestemt at Trine Halvorsen Grønhaug vil fungere som vararepresentant for Harald 

Thidemann Johansen i Studieutvalget.  
- Tidspunkt for kontinuasjonseksamen i FRM1050.  

Muligheten for å forskyve kontinuasjonseksamen i FRM1050 ble diskutert. Emneleder 

ønsker å avholde kontinuasjonseksamen senere enn starten av august, da studentene ikke 

rekker å forberede seg tilstrekkelig til eksamen i august. Programrådet innvender at dette 

vil føre til at studentene vil bli hengende etter i de emner som undervises høstsemesteret. 

Det ble ikke konkludert i saken.  
- Podcast i FRM1040.  

Studentrepresentantene etterlyser podcast i emnet FRM1040. Dette tas opp med 

emneansvarlig.  
- Fadderordningen 

Endring i timeplanen gjør at tredjekull nå har bedre mulighet for å være faddere ved 

semesterstart høsten 2015. Studentrepresentantene mener at det fortrinnsvis bør være 

andrekull som bør være faddere for de nye studentene. Muligheten for at det rekrutteres 

faddere fra både 2. og 3. kull ble diskutert.  
 

- Reviderte retningslinjer for krav til pensum i emner 

Programrådsleder informerte om nye retningslinjer for krav til pensum som ble vedtatt i 

Studieutvalget.  
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