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Referat 
 

Sak-PR 1/18 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 Eventuelt ble oppført som ekstrasak 11/18 for behandling av sluttevaluering av 

FRM3010. 

 

Sak-PR 2/18 Referat fra møte 14.09.17 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

 

Studiesaker: 

 
Sak-PR 3/18 Sluttevaluering for FARM1100- Høst2017 

  

Vedtak:  

«Programrådet tar evalueringen til etterretning. FARM1100 er i innhold og form en videreføring av 

FRM1000. Studentene er godt fornøyd med emnet. Den nettbaserte spørreundersøkelsen viser at 

studentene er spesielt godt fornøyd med «omvendt undervisning» og emneleders ambisjon om å øke 

dette kan støttes. De fleste studentene opplevde eksamensoppgavene som relevante og det ser ikke ut 

til å være behov for vesentlige endringer i opplegget høsten 2018»   

 

Sak-PR 4/18 Sluttevaluering for FARM1110- Høst 2017 

Vedtak: 

 

«Programrådet tar evalueringen til etterretning. Dette er et nytt emne som introduserer helt nye 

elementer i undervisningen, f.eks. læringspartner og tellende karakter for innleveringer underveis i 

emnet. Emneleder har en rekke forslag til forbedringer av opplegget til høsten og disse støttes av 

Programrådet. I tillegg kan det være riktig at når emnebeskrivelsen revideres introduseres det et punkt 

som krever bestått karakter på avsluttende digital eksamen. Det kan også være fornuftig å utarbeide en 

«administrasjonsplan» eller «årshjul» for emnet ettersom det åpenbart har vært store administrative 

utfordringer.  
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Programrådet anbefaler også de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsen»   

 

 

 

Sak- PR 5/18 – Sluttevaluering for FARM1120- Høst2017 

Vedtak:  

«Programrådet tar evalueringen til etterretning. Dette er et nytt emne som introduserer flere nye 

studentaktiverende elementer i undervisningen. Disse ser ut til å ha fungert godt. Studentene er stort 

sett fornøyde med emnet og eksamen ble oppfattet som relevant. Emneleder har en rekke forslag til 

mindre korreksjoner som er basert på evalueringene og disse virker fornuftige.» 

 

 

 

Sak PR 6/18– Sluttevaluering for FRM3000-Høst2017 

Vedtak:  

«Programrådet tar evalueringen til etterretning. Studentene ser ut til å være godt fornøyd med 

undervisningen i emnet, spesielt kollokviene og at det anvendes podcast. Problemene med 

undervisning i fadderuken ser ut til å vedvare. Likeledes det at studentene unnlater å bruke lærebok i 

forberedelsene til eksamen. Emnet avholdes for siste gang høsten 2018. Under møtet ble det 

kommentert at lengden på eksamen er lang og med mange underspørsmål. Emneleder bør vurdere 

omfanget av eksamen i forhold til tidsrammen på 6 timer» 

 

 

Sak PR7/18- Sluttevaluering for FRM4000- Høst2017 

Vedtak:  

 

«Programrådet tar evalueringen til etterretning. Dette emnet hadde en svært høy strykprosent ved 

ordinær eksamen høsten 2017 (40 %). I en samtale 3 studenter hadde med representanter fra instituttet 

fremkom det betydelig misnøye med gjennomføringen av eksamen. Resultatene fra utsatt eksamen var 

langt bedre. Slik evalueringene av emnet er gjennomført fremkommer det imidlertid få konkrete 

innspill til endringer av undervisningen. Et tilbakevendende tema er spørsmålet om kvalitet på 

veiledning ved de enkelte praksisapotekene. Det bør være større fokus på ensartet og god opplæring 

for veiledere. I evalueringen refereres det til masteroppgaver som har undersøkt praksistiden og 

resultatene fra disse imøtesees. Emnet planlegger OSCE-eksamen som pilot høsten 2018. Studentene 

ønsker bedre kommunikasjon og informasjon om emnet i forkant. Det er en spesiell situasjon i år siden 

det ikke kan opprettes et fronterom for emnet. Informasjon kan likevel gis gjennom andre kanaler som 

f.eks på e-post eller via emnesiden på nett» 

 
Sak PR 8/18– Sluttevaluering for FRM3020-Høst2017 

Vedtak:  

«Programrådet tar evalueringen til etterretning. FRM3020 er et godt fungerende og fokusert emne med 

gode resultater i forhold til gjennomføringen. Både studenter og lærere er godt fornøyde. Noen mindre 

administrative forhold som fremkommer i evalueringen kan rettes opp. Programrådet støtter 

konklusjonen om at det ikke er behov for vesentlige endringer for høsten 2018 da emnet avholdes for 

siste gang.» 
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Sak PR 9/18– Opprettelse av emnet FARM2190. 

 

For å sikre muligheten til gjennomføring av farmasistudiet på normert tid og 300 studiepoeng må 

instituttet etablere overgangsemner som kan tilbys de studentene som settes ned et kull og må 

innpasses i revidert studieplan. Emnet FARM2190 skal inngå i 3. semester for studenter som har tatt 

første og andre semester i gammel studieplan og må innpasses i 3. semester i revidert studieplan. 

Emnet skal fange opp fysiologi, farmakologi og lovkunnskap som inngår i 1. studieår i revidert 

studieplan. Emnet er på 10 studiepoeng og de øvrige 20 studiepoeng utgjøres av emner på 5 

studiepoeng i legemiddelkjemi og farmakoterapi, samt det ordinære emnet FARM2120. Fra vår 2019 

vil da studentene være à jour og kan følge ordinær undervisning. 

 

Vedtak:  

«Programrådet anbefaler opprettingen av emnet FARM2190 og ber administrasjonen gjør formelle 

korreksjoner der det er nødvendig» 

 

 

Sak PR 10/18– Oppfølgning av rapport fra dialogmøte med eksterne programrådgivere. 

 

Det ble avholdt et dialogmøte med eksterne programrådgivere 25. oktober 2017. Det er utarbeidet en 

fyldig rapport fra møtet som er vedlagt. Planen nå er at alle emneledere i de tre første årene av revidert 

studieplan skal få anledning til å respondere både generelt på rapporten men spesielt på kommentarer 

knyttet til det emnet de har ansvar for. 

 

Vedtak: 

 

«Programrådet ber emneleder kommentere rapporten og spesielt ta stilling til de forslag og 

kommentarer som gjelder emnet man er ansvarlig for. Frist for tilbakemelding til Programrådet (ved 

Nina Woldene) er, uke 17, 27. april» 

 

Sak PR 11/18– Eventuelt. 

 

Sluttevaluering for FRM3010-Høst2017 

 

Vedtak:  

«Programrådet tar evalueringen til etterretning. Emneleder og kursansvarlige bør 

forsøke å løse de kommunikasjonsproblemene mellom veiledere og studenter som 

sluttevalueringen beskriver. Emnet avholdes for siste gang høsten 2018.« 

 

 

 

 

    
 


