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Referat 

Sak-PR 14/18 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 Ekstrasak under eventuelt: Godkjenning av 3. overgangsemne, FARM2290  

 

Sak-PR 15/18 Referat fra møte 03.09.18 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

Studiesaker: 

 
Sak-PR 16/18 Sluttevaluering av FARM1130 

  

Vedtak: «FARM1130 er et nytt emne som ble avholdt første gang våren 2018. Emnet er i stor grad en 
videreføring av FRM1010. Emnet kan vise til gode resultater allerede ved første gjennomføring: 
Eksamensresultatene er gode og studentene jevnt over fornøyde. Studentene har vært aktivt involvert 
i evalueringen på flere måter. Det er også avholdt lærermøte som på en forbilledlig måte 
oppsummerer erfaringer og nedfeller mindre faglige og praktiske endringer planlagt for våren 2019. 
Reduksjon av kravet om forberedte kollokvieoppgaver (fra 60 til 50 %), virker fornuftig. Likeledes 
støttes oppfordringen om ikke å bruke tid på fagstoff som ligger utenfor pensum.» 
 

Sak-PR 17/18 - Sluttevaluering av FARM1140 

 

Vedtak:  

«FARM1140 er et nytt emne som ble avholdt første gang våren 2018. Evalueringen er gjort ved 
samtaler med studentene og en felles sluttevaluering for alle emnene dette semesteret. Det fremgår 
ikke fra evalueringen om undervisere har vært involvert i sluttevalueringen. I studentenes 
semesterevaluering får emnet god evaluering men det er et generelt inntrykk at arbeidsbelastningen 
dette semesteret er høy. Det er nå gjort en rekke erfaringer med emnet som delvis er og senere vil bli 
implementert: Rotasjon av faglærere på kollokvier, flere beregningsoppgaver på kollokvier, 50 %-
kravet til kollokvieforberedelser, gruppearbeid på kollokviene og anonymisering av karaktertellende 
innleveringer. Programrådet støtter dette.» 
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Sak- PR 18/18 – Sluttevaluering av FRM3040 

 

Vedtak: 
«FRM3040 avholdes for siste gang våren 2019. Studentene er godt fornøyd med emnet og det er ikke 
behov for vesentlige endringer før siste runde.» 

 

 

Sak- PR 19/18 – Sluttevaluering av FRM3030 

Vedtak: «FRM3030 avholdes for siste gang våren 2019. Studentene er godt fornøyd med emnet og 
det er bare behov for mindre justeringer før siste runde. Foreslåtte tiltak støttes. Tilgang til pensum i 
legemiddeløkonomi er fremdeles et problem og en mer optimal podcast-gjennomføring kan være en 
løsning på dette. Det aktuelle fagmiljøet er kjent med tilbakemeldinger på PBL-veileder og vil 
iverksette tiltak.» 
 
Sak- PR 20/18- FARM1150: Forslag til endringer i undervisningen  
 
Vedtak: «Programrådet støtter forslaget til endringer i undervisningen» 
 

Sak- PR 21/18 – Undervisningsdrift og time -og hjelpelærerbudsjett 

Manglende oppdateringer i regnearket er markert med rødt. Trine legger inn tall for emne FARM2130 

i etterkant da dette ikke kom med i budsjettet.  

Programrådet etterspør om det foreligger en budsjettramme for undervisningen.. Hvor mye bevilges 

fra fakultetet til undervisning? Hvor mye penger pr. student? 

 

Vedtak:  

«Programrådet anbefaler det fremlagte budsjettet for undervisningsdrift og time/hjelpelærere med 

innkomne endringer» 

 

 

 

Sak- PR 22/18 - Evaluering OSCE eksamen 

Vedtak: «Programrådet støtter forslaget om innføring av OSCE-eksamen, men er bekymret for om det 

praktisk lar seg gjøre å gjennomføre alle forutsetningene som er nevnt i rapporten før implementering 

høsten 2019. Som det står i rapporten må innføring av denne type eksamen avspeiles mer i 

undervisningen. Vi foreslår at det må legges inn praktiske øvelser i undervisningen. Studentene bør få 

mulighet til å øve på modellen ved en prøveeksamen eller ved å se en video av tidligere 

gjennomføring. 

Programrådet for 1. avdeling ønsker derfor at utdanningsutvalget ser på om det er forsvarlig å 

gjennomføre eksamensformen allerede høsten 2019 som er siste gang med gammel studieplan, eller 

om man alternativt bør ha en ny prøveeksamen, og så innføre OSCE som en eksamensform når praksis 

i den nye studieplanen trer i kraft. 

  

 

Sak 23/18- Forslag til revisjon av LUB’er fra Programrådgivere 

 

Vedtak: 

«Reviderte LUB’er ble gjennomgått og vedtatt» 

Redusere antall LUBer og se på språket i FARM3120 

 

Sak 24/18- Eventuelt 
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FARM-2290: Forslag til overgangsemne ble kort presentert og vedtatt opprettet. 

  
 


