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Saksliste 
 

Sak-PR 21/16 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Sak-PR 22/16 Referat fra møte 19.09.16 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

 

Sak-PR 23/16 Orienteringssaker  

 

*Status emnebeskrivelser for 1. studieår revidert studieplan 

 

*Møte med emnelederne for nye emner i revidert studieplan 2017  

*Digital eksamen 

  

 
 

Sak-PR 24/16 Sluttevaluering for FRM1040 

 

Vedtak:  

Evalueringen tas til etterretning. Emnet er evaluert ved bruk av «gule lapper» og det 

virker som studentene er generelt godt fornøyd med alle deler av undervisningen. På 

spørsmålet om «ting som fungerte dårlig» var det vanskelig å identifisere spesielt 

svake punkter i opplegget. Mest konkret var ønsket om kollokvieoppgaver slik de 

praktiseres i kjemikursene. Emnet har hatt digital eksamen. De fleste av studentene var 

positive til dette men noen startproblemer må arbeides videre med før neste runde. 

Pensumoversikten må omarbeides så totalt omfang av pensum synliggjøres bedre. Det 

er heller ikke anledning til å anføre «kurs» som «pensum». Hvis «kursmateriale» skal 

være pensum må det inngå i samlet oversikt over pensum. Programrådet hadde 

lignende kommentarer etter forrige evaluering av emnet. 
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Sak- PR 25/16 Sluttevaluering for FRM1050 

   

Vedtak:  
Sluttevalueringen tas til etterretning. Studentene er jevnt over godt fornøyd med 

undervisningen i emnet og sluttevalueringen baserer seg på både bruk av gule lapper 

og samtale med studentrepresentanter. Det er gjennomført flere forbedringer i forhold 

til presentasjonen av emnet på Fronter. Nytt av året er «omvendt undervisning» i 

farmakokinetikk som ble godt mottatt. Emneleders forslag til tiltak for siste runde med 

undervisning i FRM1050, støttes. FRM1050 er erfaringsmessig et krevende kurs for 

studentene men flere mindre tiltak som er foreslått kan forbedre studiesituasjon. Hvis 

Devilry skal brukes må opplæring gis og opplegget må kvalitetssikres. Labhefter og 

gruppeinndelinger bør publiseres i god tid. Faglæreres møte med studenter som hadde 

strøket også på ny prøve i august var et positivt tiltak.  

 

Sak-PR 26/16 Sluttevaluering for FRM2030 

 

Vedtak:  

Sluttevalueringen tas til etterretning. Studentene er positive til undervisningen i emnet 

og sluttevalueringen baserer seg på bruk av gule lapper. Laboppgaver og forberedelser 

til disse utgjør en stor del av undervisningen og studentene oppfatter disse som 

relevante og passe utfordrende. I evalueringen pekes det på problemer med det som 

oppfattes som ulik informasjon fra veiledere. Foreslåtte tiltak i forbindelse med dette 

oppfattes som fornuftige. 

 

Sak-PR 27/16 Sluttevaluering for FRM1030 
 

Vedtak:  
Sluttevalueringen tas til etterretning. Studentene er godt fornøyd med dette emnet som 

de oppfatter som velorganisert og med god undervisning. Sluttevalueringen baserer 

seg på bruk av «gule lapper», intervju med 2 studenter og møte med faglærere. 

Studenten uttrykker ønske om at flere lærere podcaster, og det bør følges opp. Pensum 

i emnet bør organiseres i en felles oversikt og det må fremgå at pensum er i 

overensstemmelse med vedtatte retningslinjer både når det gjelder omfang og innhold. 

 

 

Sak-PR 28/16 Sluttevalueringer i H16/V17 

 

Vi er pålagt å gjennomføre sluttevalueringer hver gang emnene våre avholdes. Hensikten er et 

kontinuerlig forbedringsarbeid i undervisning. Men: I studieåret H16/V17 avholdes emner i 

nåværende studieplan for siste gang. I og med at emnene ikke skal holdes igjen bortfaller 

begrunnelsen for sluttevalueringen.  

 

Vedtak: Emnelederne blir informert om at for studieåret H16/V17 er det ikke behov for å 

gjennomføre sluttevaluering av emnene FRM 1000, 1010, 1020, 1030, 1040 og 1050 

 

 

 

 

 



 3 

 

Sak-PR 29/16  Ekstern sensur 

  

 Studieutvalget har gjort følgende vedtak: Sak-SU 22-16 Rutiner for ekstern sensur av 

ordinære emner i nåværende og revidert studieplan (diskusjonssak) 

Studieutvalget diskuterte de nye «Veiledende retningslinjer for sensuring» fra UHR. I henhold 

til retningslinjene skal 1/3 av alle skriftlige oppgaver sensureres av en ekstern sensor, for 

store emner kan en bestemme at kun en andel av besvarelsene sensurers, slik at alle emner i 

løpet av en treårsperiode har vært sensurert har hatt ekstern sensur. Pr i dag har vi benyttet 

ekstern sensurering i liten grad som følge av en stor grad av tverrfaglige emner, noe som har 

gjort ekstern sensurering vanskelig. 

Vedtak: På bakgrunn av at Programrådene er ansvarlig for kvalitetssikringen av emner og 

derfor har best oversikt over hvor ekstern sensurering er ønskelig, sender Studieutvalget saken 

videre og ber Programrådene om at det utarbeides en plan over hvilke emner det er 

ønskelig/behov for ekstern sensurering og tidsplan for dette. 

 

   

 På bakgrunn av dette vedtaket inviteres Programrådet til å bestemme hvilke emner som skal 
gjennomføre ekstern sensur H17/V18. De aktuelle emnene er: 
 

 Studiepoeng Ekstern 
sensur? 

FARM1100 - Farmasøytisk kjemi 10  

FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 10 X 

FARM1120 - Farmasøyten, pasienten og samfunnet 10 X 

FARM1130 - Farmasøytisk rettet organisk kjemi 10  

FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 10  

FARM1150 - Farmasøytisk rettet biokjemi 10 X 

FRM2000 - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II 20  

FRM2010 - Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer 10  

FRM2020 - Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler 15  

FRM2030 - Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler  5 X 

FRM2040 - Bruk av legemidler, del I 10  

FRM3000 - Formulering av legemidler  15 X 

FRM3010 - Formulering, produksjon og kontroll av legemidler med krav til 
sterilitet  

 
5 

 

FRM3020 - Bruk av legemidler del  II 10  

FRM3030 - Bruk av legemidler, del III  20  

FRM3040 - Utvikling av nye legemidler 10  

FRM4000 - Praktisk farmasi - 6 måneders praksisperiode 30 X 

 
 

Sak-PR 30/16 : Time-hjelpelærer budsjettet og driftsbudsjettet for undervisning 2017 for 

1.avdeling 

 

Forslag til budsjetter er i hovedsak en videreføring av praksis fra tidligere år. Imidlertid vil 

budsjettåret 2017 omfatte 3 nye emner i revidert studieplan. Emnelederne for disse emnene er 

forespurt om behov for drift og time-hjelpelærere. Forslag fra emnelederne er anført i vedlagt 

budsjettforslag. 

Vedlegg: Forslag til budsjetter. 

 

Vedtak: Programrådet anbefaler vedlagte budsjetter. 

 

Sak-PR 31/16 : Eventuelt 


