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Referat 
 

Sak PR 01/20:  Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Sak PR 02/20: Referat fra møte 17.10.2019 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

Sak PR 03/20: Orienteringssaker 

o Jevngodopptak v/ Nina  

o Gjennomgang av mandatet til Programrådet:  

https://www.mn.uio.no/farmasi/om/rad-og-utvalg/programradet-1-avdeling/pr-

mandat.html 

o Orientering fra siste møte i Utdanningsutvalget v/Trine  

o Løpende skikkethetsvurdering i studiet v/ Nina – diskusjonssak på neste møte 

 

Studiesaker: 
 
Sak PR 04/20: Sluttevaluering for FARM1100 

 

Vedtak: 

Emnet ser ut til å fungere bra uten større endringer siden forrige sluttevaluering. Programrådet støtter 

seg til at det ikke bør gjøres større endringer i emnet da det virker som et velfungerende emne. 

 

 

Sak PR 0520: Sluttevaluering for FARM1110 

 

Vedtak: 

Noen justeringer er gjort siden forrige emne blant annet er miniforelesningene om prosjektoppgaver 

endret til temaseminar i plenum. Programrådet støtter forslaget med å diskutere formen på 

temaseminarene og evt. gjøre endringer i formen på disse. Det må sikres at studentene får 

tilbakemelding på første labrapport med tellende karakter før innlevering av neste. Det bør derfor 

være stor nok avstand mellom innleveringene og/eller frister for retterne som sikrer dette.  

Programrådet støtter forslaget om at innleveringene på prosjektoppgavene ikke bør være senere enn 

uke 46. Det akademiske skrivekurset bør videreføres, men vi foreslår at utdanningsutvalget vurderer 

hvilket semester det er mest hensiktsmessig å legge kurset til. 

 

https://www.mn.uio.no/farmasi/om/rad-og-utvalg/programradet-1-avdeling/pr-mandat.html
https://www.mn.uio.no/farmasi/om/rad-og-utvalg/programradet-1-avdeling/pr-mandat.html


 2 

 

På bakgrunn av eksamensresultatene i de tre emnene i 1. semester samt at en stor andel av studentene 

ikke har biologibakgrunn fra videregående skole, anbefaler Programrådet at semesterkomiteen ser på 

muligheten for å innføre intensiv biologiundervisning i starten av semesteret. 

 

 

Sak PR 06/20: Sluttevaluering for FARM1120 

 

Vedtak:  

Siden forrige sluttevaluering er det økt fokus på klinisk kommunikasjon i emnet. I tillegg er det 

gjennomført flere ekskursjoner. Programrådet støtter forslaget om å redusere antall  

refleksjonsnotater, og at de leveres individuelt. Emneleder bør få på plass et alternativ til 

jobbskygging da ordningen med bruk av praksisstudenter ikke kan videreføres pga ny studieplan. Det 

bør gjøres en grundig vurdering før en eventuell overgang fra skriftlig til muntlig vurderingsform.  

 

Sak PR 07/20: Sluttevaluering for FARM2100 

 

Vedtak:  

Emnet ser ut til å funger bra. Programrådet støtter at det kun gjøres små justeringer i 

gjennomføringen av kollokvier. Det er viktig at utfordringene med skanning av ark på eksamen løses.  

 

Sak PR 13/20: Eventuelt 

Søknad om ny eksamen for en student som allerede har brukt 4 forsøk i FRM4000 

Faglærere i FRM4000 leverte inn en søknad til Programrådet for 1. avdeling om at en student som 

allerede har strøket 4 ganger i FRM4000 får en siste sjanse til å ta eksamen i emnet. Søkerne har gode 

argumenter for hvorfor et femte forsøk bør innvilges av fakultetet.  

 

Vedtak:  
Programrådet for 1. avdeling ser at dette er en spesiell sak som ikke vil skape presedens for senere 

saker og støtter derfor denne søknaden. For eventuelt å få innvilget et femte forsøk må studenten selv 

søke fakultetet da Programrådet for 1. avdeling ikke har noe mandat til å innvilge ekstra 

eksamensforsøk. Faglærerne i FRM4000 anbefales å skrive et støttebrev som studenten kan legge ved 

søknaden.  

 

 

Følgende saker utsettes til neste møte da det kom opp en hastesak under Eventuelt: 

 

Sak PR 08/20: Sluttevaluering for FARM2110, Sak PR 09/20: Sluttevaluering for FARM2120, Sak 

PR 10/20: Sluttevaluering for FARM3100, Sak PR 11/20: Sluttevaluering for FARM3110, Sak PR 

12/20: Innpasning av emner 

 

 


