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SAKSLISTE  

 
Sak-SU 73-15 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

  Møteinnkalling og agenda ble godkjent. 

 

Sak-SU 74-15 Referat fra møtet 19.11.15 

  Godkjent på sirkulasjon 

     

Sak-SU 75-15  Diskusjon omkring overgangsordninger 

Informasjon vedrørende overgangsordninger må være på plass på nettet før mars 2016. 

Dette slik at studenter som søker opptak 2016 får den nødvendige informasjonen om 

at studieplanen er under revidering og at dette er siste gang de enkelte emnene går i sin 

nåværende form. Det skal her påpekes at det studieløpet disse har fått opptak til er et 

fullverdig studium, men at vi har kontinuerlig fokus på utvikling av studietilbudet og 

derfor reviderer studiet med jevne mellomrom. Det bør presiseres at innholdet i den 

reviderte studieplanen ikke er veldig endret, men at det er økende fokus på 

studentaktive undervisningsformer i ny studieplan. 

Studieutvalget anser det ikke ønskelig å opprette overgangsemner og dobbeltkjøring av 

undervisning ved innføring av ny studieplan i 2017. Det ble utlevert oversikt over 

gammel og ny studieplan på møtet (se vedlegg), og det kom forslag om å utarbeide en 

skisse med forskyvning av studieplanene i forhold til hverandre med årstall i venstre 

kolonne, slik at vi får oversikt over behov for tilrettelegging/tilpassing ved eventuelle 

permisjonssøknader. For de enkelte emnene i nåværende og revidert studieplan bør det 

lages en oversikt over ferdighetsmål innen hvert emne hvor det kreves obligatorisk 

tilstedeværelse og godkjent/bestått gjennomføring. Dette for å samkjøre obligatorisk 
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undervisning i gammel og revidert studieplan for i størst mulig grad å unngå 

dobbeltkjøring av undervisning og for best mulig å tilrettelegge undervisningen for 

studenter på gammel studieplan som henger etter i studiet. 

 

Emnene i nåværende studieplan kan eventuelt avholdes som «flip-classrom». Vi kan 

pålegge alle å podcaste forelesninger det siste året de avholdes ordinært, slik at disse 

forelesningene kan legges ut i Fronterrommet det neste året. De vitenskapelige ansatte 

som da velger ikke podcaste undervisningen sin må ta med i beregningen at det kan bli 

dobbeltundervisning på dem, men dette er et valg de tar. Det kan eventuelt 

gjennomføres PBL og kollokvier for disse studentene (kun 1 gruppe).  

Det er enighet i studieutvalget om at studenter som får ikke bestått (F) eller er syke på 

ny/utsatt eksamen, får fortsette på studiet og avlegger eksamen ved neste avholdte 

eksamen i emnet. 

   

Sak-SU 76-15  Diskusjon omkring studieretninger i masterdelen 

 

Det var enighet om at det er ønskelig med studieretninger på masterdelen av studiet 

som omfatter masteroppgaven (45 sp), forskningsforberedende emne (5 sp) og 

masteremner (10 sp). Studieutvalget er av den oppfatningen at det ikke bør være mer 

enn 3-5 studieretninger. Disse bør være av en overordnet karakter og ikke for 

fagspesifikke. Det var videre enighet om at retningene bør ha fengende og dekkende 

navn med tydelig legemiddelfokus. Det er viktig at alle forskningsområder/ 

masteroppgaver ved instituttet kan inngå i en eller flere av disse retningene. 

Studieutvalget endte opp med forslag til følgende 3 studieretninger: 

1. Legemiddelinnovasjon  

2. Global farmasi 

3. Pasientrettet farmasi 

  For å oppnå en reell økning i kompetanse er Studieutvalget av den oppfatningen at det 

  for hver studieretning må opprettes emnepakker som studentene kan velge emner fra 

  (til sammen 15 sp).  


