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Referat 
 

Møte: 

PROGRAMRÅDET for 1. avdeling 
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Tid: 

31.03.2020 

Kl. 12-13.00 

Møteleder: 
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Ragnhild Elisabeth Paulsen  

Trine Grønhaug Halvorsen 

Joseph Azumah 

Beata Mohebi 

Josef Saleh 

 Ingunn Björnsdottir 

Lisa Nguyen 

 

 

 

 
 

Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Referat fra møte 07.02.2020 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

Orienteringssaker 

o Orientering fra siste møte i Utdanningsutvalget v/Trine  

o Læringsmiljøundersøkelse for 2. kullet ved Nina – følges opp med fagutvalget og 

kullet.  

 

Studiesaker (fra forrige møte): 

 
 

Sak PR 08/20: Sluttevaluering for FARM2110: 

 

Vedtak:  

Emnet har gått over fra kombinert muntlig og skriftlig eksamen i 2018 til kun muntlig eksamen i 2019. 

Dette ser ut til å fungert bra, Programrådet videreføring av dette. Podcasting og effekt på 

læringsutbytte bør diskuteres i Utdanningsutvalget.  

 

 

Sak PR 09/20: Sluttevaluering for FARM2120 

 

Vedtak:  

Mindre justeringer er gjort siden forrige sluttevaluering, emnekomiteen bør gjøre en grundig 

vurdering hvilken undervisningsform som er mest hensiktsmessig for læringsutbyttet. Forslaget om å 

se FARM2120, FARM2150 (og FARM4110) i helhet for å sikre nok øvelse før praktisk eksamen i 

FARM2130 inkludert å flytte biofarmasikurset opp til 7. semester støttes av Programrådet.   

 

 

Sak PR 10/20: Sluttevaluering for FARM3100 

 

Vedtak:  

Emnet gikk for første gang høsten 2019, studentene gir gode tilbakemeldinger spesielt på de praktiske 

øvelsene og kollokviene. Forelesningene planlegges å gjøres mer studentaktive etter 
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tilbakemeldingene. Arbeidsbelastningen var ujevnt fordelt gjennom semesteret og Programrådet 

støtter forslagene til utjevning av denne når neste års timeplan planlegges.  

 

Sak PR 11/20: Sluttevaluering for FARM3110 

 

Vedtak:  

Emnet gikk for første gang høsten 2019, studentene gir gode tilbakemeldinger spesielt på PBL og 

seminarene. Programrådet støtter forslaget om samkjøring av «regler» for PBL-gruppene med 

FARM2110 samt tiltaket med tutorveiledning før PBL ved behov. Vi støtter også forslaget om å 

vurdere kollegaveiledning i PBL. 

 

 

 

Sak PR 12/20: Innpasning av emner 

 

Bakgrunn:  

Høstsemesteret hadde vi noen studenter som søkte fritak for undervisning og eksamen i FARM3120 

på bakgrunn av tidligere utdanning fra OsloMet. De fikk fritak fra noen moduler både når det gjaldt 

undervisning og eksamen. Dette viste seg å være svært vanskelig å administrere. Det måtte lages 

mange sett med ulike eksamener og eksamensansvarlig ved fakultet måtte opprette et spesialemne, noe 

som ikke var ønskelig.  

 

Vedtak: Studenter som søker fritak for enkeltemner kan kun få fritak fra hele emnet og ikke deler av 

emnet. Dersom det er mangler i tidligere utdanning i forhold til vår utdanning, kan ikke studenten få 

fritak for eksamen i emnet, men det kan vurderes om det gis fritak fra deler av undervisning og 

obligatorisk aktivitet.  

 

 

 

 


