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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 

 Skjema for innmelding av språkproblemer. Venter på kriterier for 

vurdering som skal utarbeides av UU før programråd for 1. avdeling 

lager et skjema for vurdering av dette.  

 Kort om endringer i emner for vårsemesteret (innmeldt i EpN)  

 2022: programrevaluering av farmasiprogrammet v/ en ekstern komite 

som vil inkludere blant annet programrådgiverne. Systematisk 

evaluering som er en del av kvalitetssystemet for utdanning.  

 

o Læringsmiljøassistenter/ studentassistenter  

Studentassistenter:  

 Eksamensforberedelser i vår 

 Høsten 2021- ekstra kollokvier og ordinær undervisning 

 

Læringsmiljøassistenter: 3 stykker, 1 på hvert kull på de 3 første årene. 

Assistent på 3. kullet alt ansatt, stillinger for 1. og 2. kullet er utlyst. Frist: 

30. september 2021. Skal gjennomføre faglige/sosiale tiltak for de 3 første 

kullene.   
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Studiesaker  
 

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

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. Søknaden innvilges på bakgrunn av en samtale studenten har hatt med 

instituttleder ang. en bekymringsmelding og at det som følge av dette ble anbefalt av 

emneleder at studenten følger undervisningen på nytt V-22.» 

 

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

Vedtak: «Programrådet innvilger søknaden for å fortsette på FARM3100 da studenten har 

kurset FRM2010 fra gammel studieplan. Forkunnskapskravene anses derfor å være oppfylt til 

tross for at studenten ikke har godkjent alle obligatoriske aktiviteter i FARM2130. 

Programrådet innvilger også søknaden om å få fortsette på FARM3120 basert på en samlet 

vurdering om at studenten har fått innpasset praksis fra bachelorgrad ved OsloMet og dermed 

har fritak for FARM3130, samt at FARM3120 faglig sett ikke bygger på emnet med 

manglende obligatoriske aktiviteter (FARM2130).  

 

PR-16/21- Sluttevaluering FARM1140 

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. Programrådet ønsker å vite om det er et utstrakt 

problem med for sen innlevering i Inspera.» 

 

PR 17/21- Sluttevaluering FARM2130- behandles neste møte  

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- behandles neste møte 

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

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

canvas støttes.» 
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PR 19/21- Sluttevaluering FARM3130- behandles neste møte  

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 

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».  

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 i 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.» 
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Eventuelt  

 Søker som ønsker å fortsette på 2. året til tross for stryk i FARM1110. Studenten har 

annullert eksamen på grunn av fusk og ønsker å starte på 2 året samme semester som hun 

tar FARM1110 (H-22) 

Studenten kan ta konten i januar 2022. Dette er bekreftet av fakultetet i etterkant av møtet da 

utestengelse er gyldig grunn for ikke å ta ordinær eksamen. Dersom hun består denne, kan 

hun fortsette på andre året H-22. Det er kun eksamen og ikke godkjent undervisning som er 

annullert i systemet. Studenten har fått godkjent all undervisning og skal dermed kun ta 

eksamen i FARM1110 i januar.  

 

 Spørsmål i forbindelse med fornyelse av utvekslingsavtale med Universitetet i 

København.  

De lurer på om det kan åpnes for at bachelorstudenter fra København kan ta emner på 

1.avdeling hos oss ved utveksling. Og om det finnes mulighet for opprettelse av en 

prosjektoppgave bachelornivå tilsvarende 15stp. 

 

Dersom det kan opprettes et emne for bachelorstudenter tilsvarende FRM5020 – 

Pharmaceutical research project på 20 sp, og om det er interessant for dem å ta emner på 

2. og 4. semester, stiller programrådet for 1. avdeling seg positive til spørsmålet fra 

København.  

 


