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Saksliste 
 

Sak-PR 27/15 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

  

 

Sak-PR 28/15 Referat fra møte 23.10.2015 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

 

Studiesaker:  
 

Sak-PR 29/15 Sluttevaluering for FRM1000 

Vedtak: Programrådet oppfatter sluttevalueringen som meget grundig. Utvalget 

merker seg den lave strykprosenten og er enig i at denne kan skyldes en offensiv 

introduksjon av studentaktiviserende undervisningsformer. Utvalget berømmer de 

mange pedagogiske initiativ fra underviserne og støtter forslaget om å fortsette med å 

utvide denne aktiviteten. 

 

   

Sak-PR 30/15  Sluttevaluering for FRM2000 

 

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Dette er et vel gjennomført emne og det 

er grundig evaluert. Utvalget vil støtte oppfordringen om mer bruk av podcast. Videre 

kan det være en god løsning at eventuelle endringer i undervisningsplan alltid går via 

emneleder for å sikre informasjonen til studentene og korrekte timeplaner. 

 

 

Sak-PR 31/15  Søknad om å ta emnet FRM3040 

 

   

Sak-PR 32/15 Søknad om å få ta FRM3030 og FRM3040 
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Sak-PR 33/15 Sluttevaluering for FRM3040 

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Denne er basert på muntlig 

tilbakemelding fra studentene. Utvalget foreslår at man neste gang emnet går supplerer 

evalueringen også med bruk av «gule lapper». Fronter-rommet for emnet inneholder 

svært lite informasjon og fagstoff. Utvalget erkjenner at dette emnet skiller seg fra de 

fleste andre emner i studiet ved i høy grad å være basert på prosjektarbeid. Likevel ber 

vi om at det vurderes om det kan etableres et slags pensum i emnet og at noe mer 

fagstoff kan gjøres tilgjengelig i Fronter. 

   

 

 Orienteringssaker:  

  Programrådsleder informerte om det pågående arbeidet i Studieutvalget.  

 

Eventuelt;   
-Er podcast-lenken «trygg»? 

Fronter-rommet er lukket for omverden men lenken til podcastene kan i prinsippet distribueres og 

brukes av hvem som helst. Det ble diskutert om dette var en tilfredsstillende situasjon.  

 
 
 

    

 

      
 


