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Sak-PR 25/18 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Sak-PR 26/18 Referat fra møte 10.12.2018 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

Studiesaker: 

 
Sak-PR 27/18 Sluttevaluering av FARM1150  

  

Vedtak: «Sluttevalueringen tas til etterretning» 
 

Sak-PR 28/18 - Søknad om permisjon fra studiet: 

 

Vedtak:  Søknaden blir innvilget og studenten får permisjon høsten 2019 og våren 2020. Dette 

forutsetter at studenten gjør seg ferdig med emner på 3. året. Studenten bør sterkt 

vurdere å gjøre seg ferdig med praksis også før hun får går ut permisjon, slik at hun 

ikke blir forsinket med 1 ½ år på grunn av overgangen til ny studieplan. I ny 

studieplan er praksis er i 6.semester og starter på våren. Studenten får overgang til 7. 

semester, hvor hun må ta FARM4100 og FARM4120. FARM4120 overlapper 5 

studiepoeng med FRM3040 og studenten kan derfor søke om fritak for deler av dette 

emne.8, 9 og 10 semester må hun følge ny studieplan. Hun vil da være ferdig med 

studiene i 2023. 

 

 

 

Sak- PR 29/18- Søknad om å ta ny utsatt eksamen i FRM3000 til tross for Ikke møtt til ordinær 

eksamen 

 

Vedtak:  Studenten har i utgangspunktet ikke rett til å avlegge ny utsatt eksamen da hun ikke 

har levert legeattest eller dokumentasjon på at hun var syk på eksamensdagen innen 

fristen. I reglementet står følgende: «Sykdom som oppstår etter trekkfristen. Dette må 

dokumenteres med legeattest» 

Siden det allikevel blir satt opp ny utsatt eksamen for andre studenter og at det er et 

emne på gammel studieplan, vil det gjøres et unntak og studenten vil kunne ta ny utsatt 

eksamen til tross for at legeattesten ikke ble levert.  
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Sak- PR 30/18-Revisjon av «emneleders funksjoner» 

Skrivet «emneleders funksjoner» ble lest gjennom og det ble gjort noen mindre endringer før skrivet 

sendes til Programråd for 2. avdeling og så til Utdanningsutvalget.  

Sak- PR31/18- Eventuelt 

Ingen saker kom inn.  

 

  
 


