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Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Referat fra møte 07.09.2020 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

Orienteringssaker 

o Orientering fra siste møte i Utdanningsutvalget v/Trine  

 

Studiesaker  

 
PR-15/20- Generelt vedtak for innpasning for studenter med en Bachelorgrad fra 

OsloMet 

 

Vedtak forrige studieplan (Opptak t.o.m 2016) OsloMet: Vedtaket er basert på vedtak 

2019/10336 
Studenter med bachelor i farmasi fra OsloMet etter forrige studieplan (opptak t.o.m 2016) 

innpasses på generelt vedtak med følgende utdanningsplan: 

1. semester (høst) FARM2100 

2. semester (vår) FARM2130 og FARM2140 

3. semester (høst) FARM3100 og FARM3120 

4. semester (vår) Permisjon 

5. semester (høst) FARM4100, FARM4110 og FARM4120 

6. semester (vår) Utviklingssemester, masteremner, statistikk (FARM4130 eller 

tilsvarende) 

7.-8. semester (høst/vår) Masteroppgave og masteremner 
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Vedtak ny studieplan (med opptak f.o.m 2017) OsloMet: Vedtaket er basert på vedtak 

2020/4439. Studenter med bachelor i farmasi fra OsloMet etter ny studieplan (med opptak 

f.o.m 2017) innpasses på generelt vedtak med følgende utdanningsplan 

 

1. semester (høst) FARM2100 

2. semester (vår) FARM2130 og FARM2140 

3. semester (høst) FARM3100 og FARM3120 

4. semester (vår) FARM3130 – Farmasøytisk praksis  

5. semester (høst) FARM4100, FARM4110 og FARM4120 

7. semester (vår) Utviklingssemester, masteremner, statistikk (FARM4130 eller 

tilsvarende) 

7.-8. semester (høst/vår) Masteroppgave og masteremner 

 

 

PR 16/20- Sluttevaluering FARM1140 

 

Vedtak: 

«Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Vårsemesteret 2020 ble svært annerledes 

på grunn av den pågående Covid 19 pandemien, det burde likevel vært gjennomført 

emneevaluering og kanskje også semesterevaluering på tross av lock-down for å kunne samle 

erfaring fra undervisningen som ble gjennomført.» 

 

PR- 17/20- sluttevaluering FARM2130 

Vedtak:  

«Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning, og ser at semesteret ble påvirket av den 

pågående Covid 19-pandemien. Programrådet støtter justeringene som foreslås ang 

rekkefølger på forelesninger og justeringer i labkurset. Det er viktig at semesterkomiteen for 

4. semester jobber kontinuerlig for å bedre undervisningen i 4. semester da dette er et 

krevende semester for studentene.»  

 

PR-18/20- Sluttevaluering FARM2140 

Vedtak: 

«Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning, og ser at semesteret ble påvirket av den 

pågående Covid 19-pandemien. Programrådet støtter forslaget til endring i antall obligatoriske 

innleveringer som teller på sluttvurderingen fra 2 til 1. Dette vil bidra til å lette noe av 

undervisningstrykket som er i dette semesteret (jmf sak PR -17/20).» 

 

PR- 19/20- Sluttevaluering FARM2150 

 

Vedtak: 

«Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning, og ser at semesteret ble påvirket av den 

pågående Covid 19-pandemien. Programrådet ber emnekomiteen i samarbeid med 

semesterkomiteen undersøke muligheten for å fortsette å ha færre studenter på lab for å øke 

studentenes læringsutbytte. Det bør også vurderes om det nedgangen i antall studenter på lab 

eller innføring av to ekstra labdager som har ført til økt læringsutbytte for studentene.»  
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PR 20/20- Sluttevaluering FARM3130 

 

 Vedtak: 

«Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning, og ser at semesteret ble påvirket av den 

pågående Covid 19-pandemien. Programrådet foreslår at man også videre fortsetter med 

kontaktgruppe som bindeledd mellom studentene og emneleder/lærere. Programrådet støtter 

forslaget til justeringer i emnet til neste gang. Programrådet støtter forslaget om å utsette 

innføringen av OSCE eksamen til våren 2022» 

 

 

Diskusjonssaker 
 

PR 21/20 – Erfaringer fra undervisningen i koronaperioden 

Det ble gjennomført mange ad hoc løsninger for digital undervisning våren 2020 pga. Covid 

19-pandemien, vi tar utgangspunkt i tilbakemeldingene i sluttevalueringene for de ulike 

emnene og diskuterer hva vi kan lære av det som har blitt gjort. 

 

Oppsummering: Momenter som ble diskutert var blant annet viktigheten av nok informasjon 

(gjerne også informasjon om at vi fortsatt ikke har ny informasjon), og hvordan tilrettelegge 

for risikostudenter (bør det være tilbud om en kollokviegruppe på zoom for eksempel). Det er 

tydelig at studentene ønsker rammer/rutiner og setter pris på direkte digitale forelesninger selv 

om de ikke nødvendigvis stiller så mange spørsmål. Tips: det kan være gunstig å ha en 

møteleder som passer på chat’en når man har digital undervisning via zoom.  
 

Eventuelt  

Neste møte:  

12.november kl. 10.00 -12.00  

 


