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Sak-PR 14/17 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Sak-PR 15/17 Referat fra møte 15.06.17 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

Studiesaker: 

 
Sak-PR 16/17 Sluttevaluering for FRM2020- Vår17 

  

Vedtak:  

«Denne evalueringen er grundig gjennomført. Studentene er i overveiende grad fornøyde med 

utbyttet av undervisningen i emnet. Evalueringen fra studentene peker imidlertid på noen områder 

som kan forbedres. Fagansvarlige har fornuftige vurderinger i forhold til hvordan man kan 

imøtekomme disse kommentarene. Emnet avholdes for siste gang våren 2018.» 

 

Sak-PR 17/17 Sluttevaluering for FRM2010- Høst 2016 

Vedtak: 

«Emnet gjennomføres for siste gang høsten 2017 og evalueringen fra 2016 viser at det ikke er behov 

for spesielle endringer av opplegget. Studentene er godt fornøyde med gjennomføringen av emnet 

og stiller seg positive til bruken av digital eksamen. Beskrivelsen av pensum i emnet er nå i samsvar 

med vedtatte retningslinjer. Det angis at det generelt er få studenter tilstede på forelesningene. 

Dette kan oppfattes som uheldig og innføringen av mer studentaktive undervisningsformer kan 

kanskje motvirke dette.» 
 

Sak- PR 18/17 – Sluttevaluering for 2040-Vår17 

Vedtak:  

«Emnet er evaluert ved «gule lapper» fra studentene. Det fremgår ikke om lærerne i emnet har vært 

involvert i sluttevalueringen. Studentene er i overveiende grad godt fornøyd med undervisning og 

opplegg av emnet. Mange positive tilbakemeldinger i forhold til relevans og undervisningsformer. Av 

negative tilbakemeldinger nevnes et overveldende pensum, kort tid og høy forelesningstetthet. Til 

neste år vil man gjennomgå pensumlisten på nytt. Det rapporteres om at det fremdeles er noe 
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overlapp mellom fagområdene i emnet. Ytre rammer for emnet kan man i liten grad gjøre noe med, 

men høy forelesningstetthet kan vurderes å «mykes opp» med innslag av studentaktive elementer. 

Emnet avholdes for siste gang våren 2018.» 

 

 

 

Sak PR 19/17 – Sluttevaluering for FRM4000-Høst2016 

Vedtak:  

«Studentene virker jevnt over tilfredse med emnet og gjennomføringen. Resultatene fra 

evalueringen av det som er «bra» og «kritikk» kunne vært presentert i noe større detalj. Studentene 

er fornøyde med work-shopdelen men det kommer blandede tilbakemeldinger om det som går på 

kommunikasjon. Fagmiljøet arbeider videre med dette. For øvrig bør det nå ikke være tekniske 

problemer som forhindrer podcasting av forelesningene. Studentene må gis tilgang til Fronter i god 

tid. Programrådet ber om en fokusert evaluering av nåværende eksamensformen i lys av den 

foreslåtte overgangen til OSCE-eksamen.» 

 

 

 

 

Sak PR20/17 Oppdateringer i emnebeskrivelser for revidert studieplan. 

*Endringer i beskrivelsen av undervisningen i emnet FARM1150.  

*Gjennomgang av profesjonelle LUBer i de tre første årene av revidert studieplan. 

  

Forslag til vedtak: Programrådet anbefaler endringene. 

  

 

 

Sak PR21/17  Søknader om å fortsette studiene der det foreligger manglende  

forkunnskaper for normal studieprogresjon. 

 

Søknadene blir presentert på møtet.  

 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

De studentene som har strøket i FRM2030, teoretisk del kan fortsette med kullet sitt. 

 

Søknader fra Studentene som har strøket i FRM1030, 1040 eller 1050 må følge overgangsordninger 

og går over på ny studieplan 

    

Orienteringssaker 

 

- Informasjon om ny utsatt eksamen. Avholdes 3. uke i januar og uke 33 i august. 

- Status for OSCE-eksamen i FRM4000. Pilot kjøres H18. 

- Det er avholdt møte om timeplanlegging med emnelederne for 2. studieår. 

- Forslag til time-hjelpelærerbudsjett og driftmidler for undervisningen sendes på 

sirkulasjon når det foreligger. 
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