
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 

 

Referat 

Møte: 

PROGRAMRÅDET for 1. avdeling 
Rom 298B, 

Farmasibygget 

Tid: 

3. september kl. 15-16.30 

Møteleder: 

Harald Thidemann Johansen  

Referent: 

Nina Woldene  
Helene Jonassen 

Trine Grønhaug Halvorsen 

Christian Winter Wold 

Camilla Stensrud 

Randi Hamre Svendsen 

Runa R Bakke 

 

 

 

 

 
 

Sak-PR 8/18 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 Godkjent 

 

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 

  

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 på emner 2. studieår 

 

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

emnet FRM2030. Noen har også strøket i flere emner på 2. året.  

 

Søknadene ble behandlet individuelt basert på like prinsipper.  

 

*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? 

 

Ut fra diskusjon på møte ble følgende kriterier lagt til grunn basert på tidligere vedtak i tilsvarende 

saker 

 

 Alle emner fra 2. studieår må være bestått for å fortsette med kullet, da dette er 

forkunnskapskrav for å kunne ta FRM3000, FRM3010 og FRM3020  

 Forkunnskapskravet om bestått praktisk del av emnet FRM2030 kan ikke fravikes da dette 

vurderes som helt essensielt for å kunne gjennomføre FRM3010  

 Hvis det foreligger stryk bare i den teoretiske delen av emnet FRM2030, kan det åpnes for at 

studenten får fortsette på 3. studieår dersom studentens faglige nivå ellers er godt og 

synliggjort ved generelt gode resultater i studiet 
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Vedtak:  

Det er en student som fikk fortsette på studiene basert på kriteriene over. De andre må bestå emner 

på 2. året før de får fortsette studiene.  

 
 

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 

satse på idrett og samtidig studere farmasi. 

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

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 

 

     
 


