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Sak-PR 16/19 Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Ble godkjent, med ønske om at alle sakspapirer blir sendt ut i forkant. For å lette
saksbehandlingen vil Programrådet be om begrunnelse for endringer fra
emneleder når endringer i EpN(Emneplanlegging på nett) skal vurderes. Dette
følges opp.
Sak-PR 17/19 Referat fra møte 21.03.2019
Referatet var godkjent på sirkulasjon.

Studiesaker:
Sak-PR 18/19: Endringer i EpN for emne FARM2130
Forslag til vedtak: Programrådet støtter forslaget til endringer
Sak PR 19/19: Endring i EpN for emne FARM2135
Forslag til vedtak: Programrådet støtter forslaget til endringer

Sak PR 20/19: Endring i EpN for emne FARM2150
Forslag til vedtak: Programrådet støtter forslaget til enringer
Sak PR 21/19: Søknad om innpass
Instituttet har mottatt en søknad om innpass der studenten har tatt emner helt opp til FRM3040
tidligere, men strøk seg ut på FRM2030 på gammel studieplan. Hun har søkt om innpass og har
fått følgende individuelle utdanningsplan etter behandling av søknaden hos emneleder på 1.
avdeling:
H- 19: FARM3120 (deler som er nytt)
V- 20: FARM2150
H- 20- permisjon
V-21: Praksis
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H-21: Emner på 7. semester
V22-V23: Masteroppgave + emner
Studenten søker om å få ta 7. semester før vedkommende skal gå ut i praksis for å spare tid. På
emnesiden står det at alle emner t.o.m. praksis må være bestått for å kunne starte på 7.
semester. Programrådet må ta stilling til hvorvidt det er hensiktsmessig å åpne opp for en slik
tilrettelegging.
Forslag til vedtak:
Flertallet i programrådet ville ikke åpne opp for at studenten skulle ta emner på 7. semester før
praksis. Det står på emnesidene for emnene på 7. semester at praksis er et forkunnskapskrav for
å følge undervisningen og ta eksamen. Studenten vil sannsynligvis heller ikke spare tid da
permisjonen bare forskyves til H-21 før oppstart av master januar 2022.
Vedtak: Studenten må følge utdanningsplanen som er skissert over og som er satt opp for henne av
Farmasøytisk institutt ved Programrådet for 1. avdeling. Studenten vil ikke ha anledning til å ta
emner på 7. semester uten at FARM3130 er gjennomført.

Sak PR- 22/19- Eventuelt
Tilrettelegging av undervisning og fravær fra obligatorisk aktivitet
Saken kom opp da det er søkt om høy grad av tilrettelegging av undervisningssituasjonen for en
enkelt student. Emneledere ønsker å tilrettelegge så langt det lar seg gjøre, men det viser seg at
det kan bli vanskelig å tilrettelegge og samtidig sikre at ferdighetsmål blir nådd i tilfredsstillende
grad. Den aktuelle studenten har allerede mye fravær fra obligatorisk aktivitet som er vanskelig
å få tatt igjen da et av kursene snart er ferdig. Det ble stilt spørsmål ved hvorvidt det finnes
retningslinjer for tilrettelegging ved instituttet og hvor lang man skal strekke seg. Det finnes få
retningslinjer da det vil variere fra sak til sak, men et viktig prinsipp er at tilretteleggingen ikke
kan gå utover at mål ikke blir nådd, og det må også gjøres en vurdering av hvorvidt studentene
ved en for stor grad av tilrettelegging er skikket for det fremtidige yrke som farmasøyt (jf.
Paragraf om skikkethetsvurdering som det 5-årige masterprogrammet i farmasi faller inn
under). Den aktuelle saken vil bli tatt videre med involverte emneledere og studieseksjonen (evt.
Henrik ved skikkethetsvurdering), og det vil bli kalt inn til samtale med studenten.
Programrådet ønsker å fortsette diskusjonen rundt tilrettelegging og fravær fra obligatorisk
aktivitet på generelt grunnlag på neste møte for å komme frem til noen overordnede kjøreregler
for tilrettelegging.

Studiestart 2019
Det var 80 studenter som møtte til studiestart. Og det var en fin oppstart. De har vært på
programseminar på Sundvollen og er godt i gang med studiene. Det virker som de er blitt en
godt sammensveiset gjeng allerede.
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