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Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Referat fra møte 10.05.2021 

Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

Orienteringssaker 

o Orientering fra siste møte i Utdanningsutvalget v/Trine 

o Læringsmiljøassistenter/ studentassistenter  

 

Studiesaker  
 

PR-14/21- Søknad fra student om å følge undervisningen på nytt i FARM2150 

Forslag til vedtak: «Programrådet innvilger søknaden under forutsetning av at studenten deltar 

på all obligatorisk undervisning (unntatt de to ukene med sterilkurs) selv om laboppgavene er 

gjennomført tidligere.» 

 

PR-15/21- Søknad om å fortsette studiene til tross for manglende forkunnskapskrav 

Forslag til vedtak: «Programrådet innvilger ikke søknaden, da søker ikke oppfyller 

forkunnskapskravene til emnene.» 
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PR-16/21- Sluttevaluering FARM1140 

Forslag til vedtak: «Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Innføring av variasjon i 

forelesningene (spesielt når de er elektroniske) støttes. Obligatoriske kollokvier ved digital 

undervisning også neste semester bør diskuteres grundig da hensikten må være bedret 

læringsutbytte og ikke kun økt oppmøte. Emnekomiteen bør også vurdere om andre 

innleveringsformer enn Inspera kan benyttes for tellende rapporter da dette ikke ser ut til å 

fungere hensiktsmessig som det er nå.» 

PR 17/21- Sluttevaluering FARM2130  

Forslag til vedtak: «Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Standardisering av 

labjorunalretting, og økt andel studentaktivitet i forelesningene støttes. Endring i LUBene for 

å tydeliggjøre ferdighetstrening virker fornuftig. Programrådet støtter også overgang til 

muntlig eksamen.»  

 

PR 18/21- Sluttevaluering FARM 2140 

Forslag til vedtak: «Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. De planlagte 

endringene som gjennomgang av labheftet for kvalitetskontrollen og endring av struktur på 

canvas støttes.» 

 

PR 19/21- Sluttevaluering FARM3130 

Forslag til vedtak: «Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Omlegging til felles 

OSCE eksamen vil være en fordel. Programrådet ønsker en utdyping ang. det at OSCE 

eksamen er felles, gjelder dette for alle farmasiutdannelsene eller kun de med 5-årig integrert 

master? Hvis det gjelder alle utdannelser ønsker programrådet å vite hvordan man tenker å 

samordne LUBer/eksamen når lengden på praksis er forskjellig.»  

 

PR 20/21 - Søknad fra student om å godkjent arbeidserfaring som erstatning for 

manglende praksis 

Forslag til vedtak: «Programrådet innvilger ikke søknaden. Søker ber om å få godkjent 

arbeidserfaring som erstatning som manglende praksis, med begrunnelse av at det står i UH-

loven at realkompetanse kan erstatte formell utdanning. Arbeidserfaringen er kun bekreftet 

med timelister fra arbeidsgiver og ingen beskrivelse av realkompetansen er vedlagt.  

Den 5-årige masterutdannelsen i farmasi ved Universitetet i Oslo er underlagt EUs 

rådsdirektiv 2005/36/EC. Krav til farmasiutdannelsen er beskrevet i artikkel 44, og punkt 2b 

omhandler krav til praksis: «seks måneders praktikanttid i et apotek som er åpent for 

allmennheten eller ved et sykehus, under tilsyn av sykehusets farmasøytiske avdeling».  
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I praksisperioden skal man, i samarbeid med en veileder, utvikle seg og reflektere over ulike 

farmasøytiske arbeidsoppgaver. I tillegg skal det i løpet av praksisperioden utføres en rekke 

obligatoriske oppgaver som gjenspeiler læring i praksisperioden. Generell arbeidserfaring kan 

dermed ikke godkjennes som en del av praksis. 

Om søkeren ønsker å få vurdert om realkompetansen som er oppnådd gjennom arbeid i apotek 

kan erstatte 2 mnd veiledet praksis (10 sp) må søker dokumentere grundig hva innholdet av 

arbeidserfaringen har vært og hvilke oppgaver som er utført, samt hvilke ansvarsområder 

vedkommende har hatt.  

Programrådet gjør oppmerksom på at det ikke er noen automatikk å få godkjent 

realkompetanse som erstatning for studiepoeng i en innpasningssak, og at Det matematisk- 

naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo aldri tidligere har gitt fritak for praksis. 

Farmasøytisk institutt innvilger heller ikke fritak for deler av emner, og hele praksisperioden 

må derfor gjennomføres for å få bestått emnet.» 

 

Eventuelt  


