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Møteinnkalling 
 

Sak-PR 8/18 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Sak-PR 9/18 Referat fra møte 15.03.17 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

Studiesaker: 

 
Sak-PR 10/18 Sluttevaluering av FRM2030, vår 2018 

  

Forslag til vedtak: »Evalueringen tas til etterretning og erfaringene fra FRM2030 brukes i 

tilsvarende emner i revidert studieplan»  

 

Sak-PR 11/18 Søknader om å fortsette studier til tross for stryk i FRM2030-K 

 

Vi har mottatt ca. 9 søknader om å fortsette studiene på 3. studieår gammel plan, til tross for stryk i 

emnet FRM2030. 

 

Søknadene må behandles individuelt men basert på like prinsipper. Programrådet må derfor ta stilling 

til bl. a. følgende: 

 

*Skal søknadene avslås hvis det bare foreligger stryk i den teoretiske delen av FRM2030? 

*Skal søknadene avslås hvis det foreligger stryk i praktisk del av FRM2030? 

*Skal søknadene avslås hvis også andre emner fra 2. studieår mangler? 

 

Sakspapirer fra Sak 10/18 er aktuelle i denne saken. Øvrige papirer ettersendes eller deles ut på møtet. 

 

Forslag til vedtak: Utformes på møtet. 

 
 

Sak- PR 12/18 – Tilrettelegging på studiet for toppidrettsutøver 

 

En toppidrettsutøver er tatt opp på farmasistudiet. Hun søker om tilpasning i studiet slik at hun kan 
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satse på idrett og samtidig studere farmasi. 

Søknaden behandles p.t. på fakultet som vurderer toppidrettsstatus. 

Forslag til vedtak: «Vedtak om tilpasning av studiet delegeres til Programrådsleder i samarbeid med 

studiekonsulent og berørte fagmiljøer. Tilpasning forutsetter status som toppidrettsutøver.» 

 

Sak- PR 13/18 – Eventuelt 

 

*Referat fra Programseminar 

 

     
 


