
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Farmasøytisk institutt 

 

Farmasøytisk institutt 
Postadr.: Postboks 1068 Blindern, 0316 Oslo 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 3 

Telefon: 22 85 65 85 
Telefaks: 22 85 44 02 
instituttkontor@farmasi.uio.no 
 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Møteinnkalling 
 

Møte: 

PROGRAMRÅDET for 1. avdeling 
Rom 298B, 

Farmasibygget 

Tid: 

27. september kl. 12.15-

14.30 

Møteleder: 

Harald Thidemann Johansen  

Referent: 

Nina Woldene  

Helene Jonassen 

Trine Grønhaug Halvorsen 

Nils Gunnar Løvsletten 

Camilla Stensrud 

Randi Hamre Svendsen 

Runa R Bakke 

 

 

 

 

 

Møteinnkalling 
 

Sak-PR 14/18 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Sak-PR 15/18 Referat fra møte 03.09.18 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

Studiesaker: 

 
Sak-PR 16/18 Sluttevaluering av FARM1130 

  

Forslag til 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: Resultatene 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 
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 

 

Forslag til 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 

 

Forslag til 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 

Forslag til 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- Sluttevaluering av FARM1150 
 
Forslag til vedtak:  
 

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

Forslag til vedtak: 

 

Sak- PR 22/18 - Evaluering OSCE eksamen 

Forslag til vedtak 

  

 

Sak 23/18- Status for tilbakemeldinger på LUB`er fra Programrådgivere 

 

Sak 24/18- Eventuelt 

 

 

  
 


