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Referat  
 

Sak-PR 23/19   Godkjenning av møteinnkalling og agenda-møteinnkalling ble godkjent 

 

Sak-PR 24/19 Referat fra møte 03.19.2019 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

Studiesaker: 
 
Sak-PR 25/19: Sluttevaluering for FARM1130 

 

Vedtak: «FARM1130 ble gjennomført for andre gang våren 2019. Det ble utført underveisevaluering 

basert på gule lapper med gode tilbakemeldinger/evaluering, men svarprosenten var lav. For å få en 

representativ tilbakemelding bør man prøve å få opp svarprosenten på underveisevalueringen ved for 

eksempel å gjennomføre det i pausen på en dobbelttime forelesning, eller ved en obligatorisk 

labforelesning. Studentene trekker frem podcast som positivt, men en utfordring dette semesteret har 

det vært problemer pennen til PC i Aud 1. Gode rutiner for å sikre fungerende AV/podcast-utstyr må 

sikres. Det fremkommer ikke av sluttevalueringen om det har vært utført lærermøte, og det oppfordres 

til dette spesielt om undervisningen i kurset skal kunne samkjøres bedre. 

Forlaget om enda bedre samkjøring av undervisningen i 3. semester støttes av programrådet, og dette 

bør følges opp av semesterkomiteen.» 

  

 

Sak PR 26/19: Sluttevaluering for FARM1140 

 

Vedtak: «FARM1140 ble gjennomført for andre gang våren 2019. Det ble utført både muntlig og gule 

lapper underveisevaluering, med positive tilbakemeldinger, og 50 % svarprosent. Ingen store 

endringer planlagt, men studentene oppfordrer til mer bruk av Mentimeter. 

Programrådet foreslår, som nevnt for FARM1130, at semesterkomiteen ser om det er mulig å 

samkjøre undervisningen i semesteret noe bedre.» 

 

Sak PR 27/19: Sluttevaluering for FARM1150 

 

Vedtak: «FARM1150 ble gjennomført for andre gang våren 2019. Flere endringer er utført siden 

emnet gikk første gang våren 2018. Endringene anses som vellykket og læringsmålet om 

presentasjonstrening er fortsatt oppfylt med de delvis obligatoriske kollokviene. Underveisevaluering 

basert på gule lapper ble utført midt i semesteret og studentene er generelt positive. Programrådet 

støtter gjennomgang av kollokviesettene som fikk litt motstridende tilbakemeldinger. Kuttet i pensum 
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virker også fornuftig. Programrådet foreslår, som nevnt for FARM1130 og FARM1140, at 

semesterkomiteen ser om det er mulig å samkjøre undervisningen i semesteret noe bedre.» 

 

 

Sak PR 28/19: Sluttevaluering for FARM2130 

 

Vedtak: «FARM2130 ble gjennomført for første gang våren 2019. Underveisevaluering basert på 

gule lapper ble utført midt i semesteret. Studentene er gjennomgående fornøyde men synes noe 

undervisningsmateriell (hovedsakelig labøvelser) ble tilgjengelig litt sent. Dette bør utbedres til neste 

år. Felles sluttevaluering (ca 30 % svarprosent – noe lavere enn gule lapper) med FARM2140 og 

FARM2150 viser at studentene hovedsakelig er fornøyd med emnet, men en relativ stor andel (33,3 %) 

synes at eksamensoppgavene samsvarte lite med undervisningen selv om resultatene på eksamen jevnt 

over er gode med kun 2 stryk og 1 E.  

Hovedinnvendingen på sluttevalueringen gjelder semesteret som helhet, og den høye 

arbeidsbelastningen grunnet tre labtunge fag. Semesterkomiteen har jobbet med å fordele 

undervisningen enda bedre utover semesteret neste vår for å gi studentene jevnere arbeidsbelastning 

og bedre mulighet for forberedelser/etterarbeid på lab. Programrådet støtter dette tiltaket og vil følge 

opp resultatet.» 

 

 

Sak PR 29/10: Sluttevaluering for FARM2140 

 

Vedtak: «FARM2140 ble gjennomført for første gang våren 2019. Underveisevaluering basert på 

gule lapper ble utført midt i semesteret. Studentene er fornøyd med forelesninger og PBL, men synes 

labkurset kan være litt forvirrende. Klargjøring av laboppgaver bør utføres til neste gang kurset går. 

Tiltaket med labrapporter med karaktersetting bør evalueres for å se om ekstraarbeidet gir utbytte for 

studentene. Relativt høy stryk prosent (19%) til tross for at studentene oppfatter godt samsvar mellom 

eksamen og undervisningen. 

Arbeidet semesterkomiteen har gjort for å bedre arbeidsbelastningen gjennom semesteret (som nevnt 

for FARM2130) støttes og programrådet vil følge opp resultatet av dette.» 

 

Sak PR 30/10: Sluttevaluering for FARM2150 

 

Vedtak: «FARM2150 ble gjennomført for første gang våren 2019. Underveisevaluering basert på 

gule lapper ble utført med hovedfokus på praktisk del av kurset. Studentene var hovedsakelig fornøyde 

og programrådet støtter tiltaket om enda mer fokus på samsvar i rettingen mellom veiledere. Tiltaket 

med at alle studenter fikk snakke med emneleder og kursleder etter prøveeksamen er godt og bør 

opprettholdes. Strykprosenten på praktisk del av eksamen var høy, og forslaget om å øke antall 

labdager (med 2 ekstra) fra neste år støttes til tross for at semesteret alt er labtungt.  Dette vil 

forhåpentligvis bidra til reduksjon i antall stryk. Resultatene på skriftlig eksamen var gode med en 

overvekt av A og B (totalt 25 stk). 

Arbeidet semesterkomiteen har gjort for å bedre arbeidsbelastningen gjennom semesteret (som nevnt 

for FARM2130 og FARM2140) støttes og programrådet vil følge opp resultatet av dette.» 

 

 

Sak PR 31/10: ekstra øvedager på lab for studenter som har strøket i praktisk del av emne 

FARM2150 

 

Det er kommet inn to søknader om å få følge labkurset i FARM2150 på nytt med kullet under. 

Søknadene kommer fra to studenter som har strøket i den praktiske delen av kurset og som 

ønsker å ta kurset på nytt som en del av forberedelsene til eksamen som kommer i vår.  

 

Det er søkt om liknende tidligere år i gammel studieplan når det gjelder emnet FRM2030. Dette 

ble ikke imøtekommet da. Emneleder for emne FARM2150 er kontaktet og hun foreslår at de 
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studentene det gjelder skal få ekstra øvedager som står i tråd med endringer i Epn for emnet 

som ble vedtatt 03. september i programrådet.  

 

Vedtak: «Programrådet støtter forslaget om å gi studentene de ekstra øvedagene som ordinære 

studenter får våren 2020.» 

 

 

Sak PR- 29/19- Eventuelt 

Programrådet ønsker at det blir tatt en diskusjon rundt antall sider pensum og studiepoeng. 

Dette kan være nødvendig da studentene opplever flere kurs som tyngre enn andre. Det er 

viktig at studentene blir tatt med i denne diskusjonen. Dette bør diskuteres når alle emnene i 

ny studieplan har gått en gang, f.eks på et insituttseminar og det bør tas opp i 

utdanningsutvalget som en sak.  

 

 

Møtedato for neste møte: 21. november 

 


