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Orienteringssaker 

o Orientering fra siste møte i Utdanningsutvalget v/Trine  

 Semesterevalueringsskjema er godkjent av UU med mindre justeringer 

og vil bli gjort tilgjengelig for emneledere ved FAI innen kort tid 

 Det arbeides med å lage mal for begrunnelse av karakter 

 SAMPRAKS. Informasjon fra emneleder i FARM4100 og 

SAMPRAKS-ansvarlig om hva som kreves hvis det skal bygges ut til 

et helt kull. 

 Brev fra studentene på 1. året om å fortsette på 2. året selv om man har 

strøket i fag på første året (se også sak PR-12/21) 

 

Studiesaker  
 

PR-12/21- Diskusjonssak 

Bakgrunn: UU behandlet et klagebrev fra studentene på 1. kullet (23. april 2021) ang. 

vedtaket om at man ikke kan fortsette på 2. året dersom man ikke har bestått alle emnene på 1. 

året. Det ble gjennom et vedtak på UU (Sak-UU 32-21) åpnet opp for at de studentene som 

kun har strøket i ett emne kan søke programrådet for 1. avdeling om å fortsette på 2. året. 

Vedtak UU: Studenter som startet profesjonsutdanningen i farmasi i 2020 og som har 

maksimalt én stryk (karakter F) ved inngangen til 3. semester kan søke Programråd for 1. 

avdeling om unntak fra kravet til forkunnskaper. Søknaden må begrunnes. Søknadene vil bli 

vurdert individuelt basert på tidligere prestasjoner i 1. studieår. Diskusjon: Vi regner med at 

det vil komme søknader i to omganger, etter ordinær eksamen og etter konten. Søknader som 
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kommer inn etter ordinær sensur og før 28. juni vil bli behandlet før sommeren (Nytt møte 29. 

eller 30. juni), mens søknader som kommer inn etter dette vil behandles etter sensur av konten 

(slutten av august/begynnelsen av september). Søker må oppgi grunn for hvorfor han/hun 

søker, og det vil bli lagt vekt på søkers faglige prestasjoner i de andre emnene på første året 

ved vurdering av søknaden. Det ble også diskutert hvordan vi skal forholde oss til studenter 

som hadde strøket to ganger i samme emnet (men totalt bare hadde en stryk).  

 

PR-13/21- Orienteringssaker studie  

1. Midler fra KD 

Studentassistenter som bidrar inn mot eksamen 

Ansette læringsmiljøassistenter på 1. avdeling som jobber med faglige/sosiale tiltak inn 

mot studiestart. Læringsmiljøassistentene vil samarbeide med emneansvarlige og skal 

jobbe med å iverksette ulike faglige/sosiale tiltak også gjennom semesteret. Dette kan 

f.eks være faglige quiz i enkelte emner.  

  

2. Allmøte for studenter 18.mai kl.15-16 

3. Webinar om mentale forberedelser før eksamen 

 

Eventuelt 

PR-14/21- Diskusjonssak: Leganto og Canvas. Hva er muligheten for å lage en felles mal for 

hvordan vi bruker disse verktøyene, slik at emnene fremstår mer enhetlig for studentene 

gjennom de første tre årene?  

Canvas: Det er stor variasjon i oppbygging av Canvas, og noen rom fremstår mer 

velorganisert enn andre. Selv om en mal kunne være ønskelig kan det tenkes at ulik 

oppbygging er hensiktsmessig i f.eks biologiemner vs kjemiemner. Det kan lønne seg å løfte 

frem rom som studentene synes fungere bra som eksempler på hvordan Canvasrommene kan 

organiseres. Studentrepresentantene henter inn innspill fra de andre medlemmene i 

fagutvalget på emner som har velfungerende Canvasrom til neste møte. Disse kan brukes til 

inspirasjon i utvikling av Canvasrom videre. Noe som også kan vurderes: fastvitmøte eller 

seksjonsmøter med fokus på Canvas? Vi avventer dette til vi ser hva studentrepresentantene 

spiller inn tilbake. 

Leganto: Leganto kan være litt vanskelig å navigere i. Detaljert pensumliste bør derfor alltid 

også være tilgjengelig i Canvas. Hvor detaljert må informasjonen som skal ligge i Leganto 

være? Trine sjekker med Øyunn. Det vil være en fordel om de ulike emnene har samme nivå 

på informasjonen som er tilgjengelig i Leganto. Det kan virke som om det er ulik praksis på 
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om for eksempel tidsskriftartikler som er pensum legges ut i Leganto. Hva er retningslinjene 

for dette? UU bør ta tak i dette så det kan harmoniseres på tvers av første og andre avdeling. 

Vi fortsetter diskusjon om Canvas på neste møte, og løfter diskusjonen om Leganto opp til 

UU. 

 

  

 

 

 


