
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Farmasøytisk institutt 

 

Farmasøytisk institutt 
Postadr.: Postboks 1068 Blindern, 0316 Oslo 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 3 

Telefon: 22 85 65 85 
Telefaks: 22 85 44 02 
instituttkontor@farmasi.uio.no 
 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Referat  
 

Møte: 

PROGRAMRÅDET for 1. avdeling 

Sted: 

Zoom  

Tid: 

15.02.2021 

Kl. 12-14 

Møteleder: 

Trine Grønhaug Halvorsen  

Referent: 

Nina Woldene  

Tilstede: 

Ragnhild Elisabeth Paulsen  

Trine Grønhaug Halvorsen 

Martina Tzanova  

Beata Mohebi 

Helene Jonassen  

Emilie Eriksen  

Marthe Lislevand 

 

Fraværende:  

  

 

 
 

Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Referat fra møte 18.11.2020 

Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

 

Orienteringssaker 

Orientering fra siste møte i Utdanningsutvalget v/Trine  

 

o  Undervisningen gjøres digital frem til påske med unntak av 

laboratorieundervisning.  

 

o Det er bestemt at det blir skriftlig skoleeksamen for alle eksamener for 1. 

avdeling denne våren. For FARM2130 blir det muntlig eksamen og 3130 blir 

det muntlig + skoleeksamen  

  

o Kan være det må gjennomføres oppsamlingslaber på grunn av mye fravær 

knyttet til Covid-19. Dette må alle være oppmerksomme på.  

 

o Ang. at det i økende grad av fusk og plagiat ved innleveringer og eksamen 

tyder på at det er behov for mer informasjon/ bevisstgjøring av studentene ang. 

hva som regnes som fusk/ plagiat 

 

 

Tilbakemelding fra emnekomiteen i FARM2150 og FARM1130 på sluttevalueringene som 

ble behandlet i programrådet i høst var det kommentarer ang. opplevelse av økt læringsutbytte 

blant studentene. Færre studenter på lab og flere labdager kan gi økt læringsutbytte ble det 

fremhevet. 
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Studiesaker  

 
PR-01/21- Sluttevaluering for emnet FARM1100 

Vedtak:  

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

for mye digital undervisning, selv om strykprosenten ser ut til å være noe høyere enn tidligere 

år. Bra at det foreligger en plan for å gjøre digitale kollokvier bedre om det fortsatt blir digital 

undervisning neste gang emnet går.» 

 

PR 02/21- Sluttevaluering for emnet FARM1110 

Vedtak:  

«Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Emnet ser ut til å ha fungert mindre godt i 

år på grunn av mye digital undervisning. Bekymringer rundt manglende språkkunnskaper er 

løftet til Utdanningsutvalget fra emnelederne. Det samme gjelder utfordringer med plagiat på 

hjemmeeksamen. Programrådet støtter forslaget om å omorganisere canvasrommet for å gjøre 

det mer oversiktlig. Programrådet savner refleksjon rundt den høye strykprosenten på 

hjemmeeksamen.» 

 

PR 03/21- Sluttevaluering for emnet FARM1120 

Vedtak 

«Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Endringen til muntlig eksamen virker å 

være vellykket. Til tross for bekymring rundt norskkunnskaper ser det ut som om flertallet av 

studentene kommer seg godt gjennom emnet, mange også med god karakter. Programrådet 

synes det virker fornuftig å gjøre prosjektoppgaven om til en individuell oppgaver for å unngå 

gratispassasjerer. Programrådet støtter også forslaget om kortlesere og bedre IT support ved 

semesterstart og tar det videre med UU.» 

PR -04/21- Sluttevaluering for emnet FARM2110 

Vedtak  

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

for mye digital undervisning. Reduksjon i lengde på muntlig eksamen ser også ut til å ha vært 

vellykket. Programrådet støtter arbeidet med å få alle studenter aktive i PBL-gruppene.» 

PR-05/21- Sluttevaluering for emnet FARM2120 

Vedtak  

«Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Endingene i labkurset for å gi studentene 

bedre kunnskap i kvalitetssikring før FARM2150 virker fornuftig. Strykprosenten på årets 

eksamen var høy, det blir viktig å følge opp om dette var et engangstilfelle på grunn av årets 

situasjon.» 

 

PR-06/21- Sluttevaluering for emnet FARM 3100 
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Vedtak  

«Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Det var gjort justeringer i timeplanens 

siden 2019 som virket hensiktsmessige. Programrådet støtter forslaget til endringer til neste 

gang emnet går.» 

PR-07/21- Sluttevaluering for FARM 3110 

Vedtak  

«Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Endringene fra forrige gang emnet gikk 

virker vellykkede. Det virker som om emnekomiteen jobber kontinuerlig med å forbedre 

emnet. Mange utslag på plagiatkontrollen i Urkund er foruroligende, og virker som en felles 

utfordring for studentene i forbindelse med hjemmeeksamen. Disse utfordringene diskuteres i 

Utdanningsutvalget» 

 

PR-08/21- Sluttevaluering for FARM 3120 - Utsettes til neste møte  

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. Emnekomiteen bør sammen med 

praksiskoordinator jobbe for å ha back-up apotek til mini-praksisen for studenter som ikke 

skal ut i praksis den etterfølgende våren. Krav om bestått FARM2150 for å delta på 

FARM3120 – diskutere i møtet.» 

 

Bestilling fra UU 

PR-09/21- Utarbeide skjema for semesterevaluering  

Det utarbeides et forslag til skjema som sendes ut i god tid før neste møte og som brukes som 

utgangspunkt i arbeidet.  

 

Eventuelt  

Hvordan øke svarprosenten på sluttevaluering/ semesterevaluering? 

o Tidspunktet for når evalueringen blir sendt ut er viktig. Ikke for tett opp til eksamen 

o Utdeling av gavekort til kullet dersom svarprosenten er over f.eks 50% 

o Få det inn under oppgaver i Canvas rommet (problematisk da er at det ikke blir anonymt) 

Sosiale aktiviteter for studenter 

o Alternativt programseminar- utgikk på grunn av konten.  

o Fagutvalget planlegger en undersøkelse blant studenter  
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o Forslag om at 2. og 3. kulls studenter fortsetter som faddere ut året for 1. års studenter og at 

det planlegges sosiale aktiviteter i mindre grupper når samfunnet åpner opp for det.  

 


