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Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Referat fra møte 15.02.2021 

Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

Orienteringssaker 

o Orientering fra siste møte i Utdanningsutvalget v/Trine  

 Svake norskkunnskaper blant mange studenter- hva kan gjøres? 

 Mye plagiat/juks i forbindelse med hjemmeeksamen. Viktig at det 

informeres om retningslinjer for hva som er plagiat/ikke plagiat.  

 Ragnhild nevnte det var transkripsjon av forelesninger som blir fordelt 

mellom studenter. Dette er ulovlig.  Blir sannsynligvis en sak i UU 

 Bruk av kamera og gruppeundervisning. Hva kan vi forvente av 

studentene ved digital undervisning.  

 

 

Studiesaker  

 
PR-08/21- Sluttevaluering for FARM 3120- Legemiddelbruk og folkehelse  

Forslag til vedtak  

«Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. De endringene som er gjort siden 2019 

virker hensiktsmessige. Programrådet støtter forslaget om å øke antall stipendiater pr gruppe i 

datalaben i farmakoepidemiologi samt personlig, konstruktiv tilbakemelding på datalab 

rapporten til alle studenter dersom dette er mulig. Krav om å ha bestått FARM2130, 

FARM2140 og FARM2150 før man kan ta FARM3120 gjelder fra høsten 2021. Dette står på 

emnesiden. Når dette innføres vil behovet for back-up apotek bli redusert.   
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PR-10/21- Sluttevaluering for FARM2100 

Forslag til vedtak 

«Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Emnet ser ut til å ha fungert greit til tross 

for korona-endringer.» 

Tilbakemeldinger fra studentene som tok emnet høsten 2020 var at undervisningen gikk fint, 

men at eksamensformen ikke fungerte bra. 

 

Bestilling fra UU 
PR-09/21- Utarbeide skjema for semesterevaluering – Sak fra forrige møte, Se forslag 

vedlagt sakspapirene  

Kommentarer til skjema: 

Savnet et punkt vedrørende belastning ved eksamen/arbeidsmengde 

Spesifisere ulike typer rapporter under arbeidsbelastning/timer brukt på labrapport (under 

generelt) 

Ordvalg når det gjelder bruk av ordet «momenter». Litt diffust. Bruke ordet 

undervisningsformer i stedenfor. «Hvor godt læringsutbytte har du hatt av følgende 

undervisningsformer» 

Diskusjonssaker 

PR 11/21- Diskusjonssak 

- Studiestart (inkl. 2. året som ikke har fått en skikkelig start)-  Vi ønsker at vi gjør noe for 2. års 

studenter fra instituttets side. F.eks et eget arrangement for dem i studiestartuken hvor vi 

involverer emnelederne for 2. året. Studiestartnettverket jobber med dette på fakultetet. Vi 

tilpasser opplegget vårt til hva som gjøres der.  

- Læringsmiljø (spesielt 1. kullet)  

Følgende tiltak er gjort fra instituttets side: Gågrupper, Faddere fra eldre kull for de på 

1. kullet- tiltakene skal evalueres ved slutten av året. Nina holder i dette  

Forslag å rekruttere noen fra første året til å bidra til læringsmiljø på kullet. Nina tar 

kontakt med kullrepresentanten.  

Forslag om å ta kontakt med kullrepresentantene ang. læringsmiljøkontakter på de 

ulike kullene som kan arbeide med læringsmiljø.  

Forslag om å ansette studenter for å arbeide med læringsmiljø. Dette praktiseres blant 

annet på ILS hvor de ansetter noen nå i vår. Nina kontakter dem og hører hvordan det 

har fungert.  
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Eventuelt- ingen saker 


