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Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Referat fra møte 17.09.2021 

Referatet var godkjent på sirkulasjon. 

 

Orienteringssaker 

o Orientering fra siste møte i Utdanningsutvalget v/Trine 

▪ Driftsbudsjettet- rutiner for å behandle dette i programrådet. Trenger vi 

uttale oss før UU behandler budsjettet?  

▪ UU jobber med å kartlegge språkferdigheter hos studenter- anonymt. 

Det er et økende problem at flere av våre studenter har for svake 

norskkunnskaper i forhold til det studiet krever.  

▪ Mandater for programrådene skal gjennomgås i UU 

▪ Emnekomiteer for masteremner skal være tverrfaglige emnekomite. I 

tillegg skal det alltid være en fast vitenskapelig ansatt i emnekomiteen. 

▪ Møte med eksterne programrådgivere-  4 studieår (høstsemesteret) og 

statistikkemne samt utvekslingssemesteret ble behandlet.  

 

o Læringsmiljøassistenter/ studentassistenter  

▪ Alle emner på 1. og 2 året har fått studentassistenter som kan bidra inn i 

undervisningen høsten 2021. Det har vært litt uklart for enkelte 

emneledere hva de skal bidra med. 

▪ Ansatt læringsmiljøassistenter på 1. 2. og 3. kull. Skal jobbe med 

faglige/sosiale tiltak på sitt kull.  

 

 

 

 



 2 

 

 

Studiesaker  
 

Sak PR 17/21- Sluttevaluering FARM2130  

Vedtak: «Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Standardisering av 

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

å tydeliggjøre ferdighetstrening virker fornuftig. Programrådet støtter også overgang til 

muntlig eksamen.»  

Sak PR 18/21- Sluttevaluering FARM 2140 

Vedtak: «Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. De planlagte endringene som 

gjennomgang av labheftet for kvalitetskontrollen og endring av struktur på canvas støttes. Til 

informasjon har programrådet for 1. avdeling bedt studentrepresentantene (i samarbeid med 

fagutvalget) om å hente inn eksempler på godt utformede canvasrom. Disse vil bli delt med 

alle emneansvarlige for inspirasjon til videreutvikling av canvasrommene i de enkelte 

emnene.» 

 

Sak PR 19/21- Sluttevaluering FARM3130 

Vedtak: «Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Før man reduserer 

undervisningen i veterinærmedisin i emnet må emneansvarlig sikre at Rethoslub kap 2 §4G 

blir ivaretatt og undervisningen i veterinærmedisin må koordineres med FARM2110. Ang. at 

spørsmål ikke sendes inn via diskusjonsforumet i Canvas kan dette skyldes at det ikke er 

anonymt og at mange studenter derfor synes det er vanskelig å stille spørsmål der. 

Emneansvarlig bør vurdere å benytte andre system hvor studentene kan stille spørsmål og 

svare anonymt. Når det gjelder omlegging til felles OSCE eksamen vil dette 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.» 

Sak PR 21/21- Sluttevaluering for FARM1150 

Vedtak: «Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Emnet ser stort sett ut til å ha 

fungert bra under pandemien basert på sluttevalueringen. Basert på semesterevalueringen hvor 

programrådet registrerer at studentene opplever stort arbeidspress, bør semesterkomiteen 

vurdere om den totale arbeidsbelastningen i semesteret er for stor.»  

Sak PR 22/21- Sluttevaluering for FARM2150 

Vedtak: «Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning. Justeringene i sterillaben samt de 

foreslåtte endringen for temaene på skriftlig eksamen virker fornuftige.» 
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Sak PR/23/21- Mandatet til programrådet- utsettes til neste møte  

Vi må gå gjennom mandatet og se hva vi har gjennomført og hva vi ikke gjennomfører og 

lage en revidert utgave 

 

Eventuelt  

Frist for levering av sluttevalueringer. Forslag om at fristen for innlevering er i starten 

av august slik at de skal kunne behandles i UU  før fristen for EPN 

Neste møte i slutten av november 

 


