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Saksliste 
 

Sak-PR 01/17 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Sak-PR 02/17 Referat fra møte 25.11.16 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

 

Emner i ny studieplan 

 
Sak-PR 03/17 Gjennomgang av nye emner som skal oversendes fakultetet 15.april 2017. 

 Reviderte emnebeskrivelser for alle emner i 2. og 3. studieår i revidert studieplan, 

pluss 5 overgangsemner. Totalt 15 emnebeskrivelser.  

  

Vedtak: 

 Programrådet ber emnekomiteene for FARM2115,FARM2135 og FARM2145 

om å gjøre en revisjon av læringsutbyttebeskrivelsene slik at de klart skiller 

seg fra de tilsvarende emnene på10 studiepoeng.  Antall LUB’er bør ikke 

overgå fire 

 

 Programrådet anbefaler at overgangsemnene blir navngitt slik: 

Overgangsemne i….  

   

 

Studiesaker:  
 

Sak-PR 04/17 Sluttevaluering for FRM 2000 

   

 Vedtak:  
Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Studentene er jevnt over godt 

fornøyd med emnet og eksamensresultatene er tilfredsstillende. Forslag til 

forbedringer fra forrige runde er fulgt opp, men det mangler fremdeles beskrivelse av 

pensum i legemiddelkjemi. Det er også behov for at flere lærere etablerer podcasts av 

forelesninger, spesielt i og med at høsten 2017 blir siste gang dette emnet avholdes. 

Det kan bli behov for å ha podcasts av forelesninger i ettertid. Det er nødvendig å 

innskjerpe praksis i forhold til flytting av undervisning. Administrasjonen må i 
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samarbeid med emneleder etablere mer presise kull-lister før undervisningsstart. 

Likeledes bør deltagelse på obligatorisk undervisning forbeholdes studenter som skal 

avlegge eksamen i inneværende semester og som ikke har hatt undervisningen 

tidligere.  

 

Sak- PR 04/17 Sluttevaluering for FRM3000 

  

Vedtak:  
Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Dette emnet har innført 

obligatoriske kollokvier og det ser ut til at både studenter og lærere er fornøyde med 

dette. Det er fremdeles mange stryk og lavt karaktersnitt i emnet.  

De obligatoriske kollokviene bør ikke økes i omfang og ikke legges for nær eksamen. 

Programrådet ber om at kollokviene gjennomføres med flere grupper enn 2, da det 

blir for mange i hver gruppe.  

 

Undervisningsbelastningen i fadderuken er endret men dette fungerer fremdeles ikke 

optimalt. Studentene har noen kommentarer til eksamensavviklingen som vil bli fulgt 

opp. Avslutningsvis pekes på et problem mange fag erfarer nemlig at studentene i liten 

grad bruker lærebok i arbeid med emnet. Det anbefales at fagmiljøet eksperimenterer 

med undervisningsformer som i større grad gjør det nødvendig for studentene å 

forholde seg til det skriftlige pensum (f.eks. omvendt undervisning, «team based 

learning» etc.. 

  

 

 Sak-PR 04/17 Sluttevaluering for FRM3010 

Vedtak:  
Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Studentene er generelt godt 

fornøyd med undervisningen i emnet. Strykprosenten er høy, men det må være riktig at 

kravene til «bestått» i et emne som dette ikke baserer seg på «prosent riktig» men på 

en helhetsvurdering av forståelsen for prinsippene i faget (sterilproduksjon, 

kvalitetssikring etc.). Emnet har innført digital eksamen og studentene er godt fornøyd 

med dette. Emnet bruker Fronter-rommet i utstrakt grad og på en eksemplarisk måte 

ved å etablere læringssti og publisere video-materiale. Tiltak neste år støttes: Mer 

robust bemanning på stipendiatsiden, utstyrsliste for sterillab og henvisning til 

læringssti. 

 

 

    

Orienteringssaker:  

     
Sak-PR 06/17- Brev til studenter som settes ned et kull: 

Kommentar fra programrådet: 

Søknader fra studenter om å få plass på kullet under bør sendes til flere enn en person i 

studieadministrasjon for å sikre at søknaden blir behandlet. Den bør sendes i kopi til 

studieinfo@farmasi.uio.no slik at det blir mindre sårbart ved f.eks sykdom. 
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