
Referat - Programutvalg for farmasi, møte 13. mars 2019 

Møtt: Bengt Erik Haug, Torgils Fossen, Lars Herfindal, Anni Vedeler, Reidun Kjome, Silke Appel, Svein 

Haavik, Lone Holst, Emmet McCormack, Marie Løken (student), Suzanne Stokke Rye (observatør), 

Christer Bakke Frantzen (observatør SAV), Marte Nørve Årvik (sekretær) 

Ikke til stede: Wei Wang, Noah Erchinger (kull 2016), Cathrine Aabel Lia (kull2015) 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

II Godkjenning av protokoll fra møte 5. oktober 2018 

Godkjent, med følgende kommentar: 

Innføring av FARM130 som forkunnskapskrav til emnet FARM131 utsettes. Kjemisk 

institutt må se endringen i forkunnskapskrav i forhold til andre studieprogram ved 

fakultetet, og utsetter endringen. 

 

1/19 Rådgivere til vurdering av utenlandsk helseutdanning for norsk autorisasjon 

(ephorte 2018/9949) 

Programutvalget anbefaler de som er interessert i å melde seg som rådgiver, om å ta kontakt med 

Marte Nørve Årvik. 

2/19 Mandat for programsensor 2019 

Programutvalget godkjenner mandatet for programsensor for 2019: 
Vedtak: 
Mandat: I 2019 ønsker vi at Anne Berit skal bistå i evalueringen av undervisningen i farmakognosi, 
FARM238. 
 
Vurdere: 
1: kursinnhold og balansen av ulike tema i kurset 
2: innhold i labkurset 
3: pensum 
 
Programutvalget mener denne vurderingen må gjøres i dialog med emneansvarlig for emnet i 
farmakognosi, Torgils Fossen, og foreslår minst en tur til UiB i løpet av 2019 der disse elementene 
kan diskuteres.  
 
I tillegg kan det være aktuelt og delta på emneansvarlig seminar og bidra inn mot en fremtidig 
revisjon av studieprogrammet i farmasi. 
 

3/19 Tydeliggjøring av prosessen om hvordan studentene velger masteroppgave? 

Studentene har kommet med innspill om at de ønsker en tydeligere prosess rundt hvordan 
studentene skal gå frem for å velge masteroppgave. 
Programutvalget støtter forslaget som studentene la frem. 
 
Vedtak: Veilederen må beskrive i masterprosjekt-forslaget hvordan han/hun ønsker studentene skal 
ta kontakt, til hvilken frist, og hvordan han/hun velger student. Veilederen må informere alle 
studenter som har vist interesse for prosjektet når en student er valgt ut. Studentene må varsle alle 
veiledere de har vært i kontakt med når de har valgt endelig prosjekt. 

https://www.uib.no/emne/FARM238


 

4/19 NORPART 

Vi var i dialog med en student som var interessert i å reise til Tanzania høsten 2019, som del av en 
oppgave i samfunnsfarmasi, men studenten bestemte seg til slutt for å velge en annen 
masteroppgave. Ellers er prosjektet i oppstartfase. Ansatte vil etterhvert bli involvert i diverse 
aktiviteter.  

Oppfølging: 
Alle oppfordres til å tenke på mulig masterprosjekter hvor de kan samarbeid med personer i 
Tanzania. Vi trenger prosjekter der vi kan ta imot studenter ved UiB og også prosjekter der vi sender 
studenter til Tanzania. 

Oppfølging: Marte følger opp saken om utforming av avtale om «Material Transfer Agreement» med 
Forskningsavdelingen. 

5/19 FARM321 – Studietur Norwich 

I forbindelse med emnet FARM321, klinisk farmasi, har studentene vært på studietur i Norwich. 

Siden emnet per dags dato mangler emneansvarlig og kullet er større en vanlig er det foreslått å 

kansellere årets studietur til Norwich.   

Oppfølging: Marte oppdaterer emnebeskrivelsen og tar vekk informasjon om studieturen. 

 

Orienteringssaker 

Emneevalueringer:  

FARM150: Programutvalget støtter emneansvarlig i at det vil være en god ide å ta inne en øvelse 

med proteiner og ta ut kolesteroløvelsen.   

FARM280: Farmasistudentene ønsker å delta på lab, for å få en økt forståelse av faget. Studentene 

gir tilbakemelding på at det ikke er så lett å få vist hva man kan med bare MCQ-spørsmål, og ønsker 

også noen lengre svar-oppgaver. 

Utlysning av insentivmidler til kvalitetstiltak i utdanning – programutvalget ble orientert. Sak 

2019/2588 i Ephorte. Søknadsfrist 3. april 2019. 

Utdanningspriser Medfak 2019: 

- Studiekvalitetsprisen 

- Undervisningsprisen 

- Prisen for internasjonalisering i studiene 

Sak 2019/2426 i Ephorte. Søknadsfrist 6. april 2019 

Innføring av digitale litteraturlister.  
UiB har anskaffet et system for digitale litteraturlister, Leganto, som det kommende semesteret skal 
implementeres ved hele universitetet. Det er de emneansvarlige som skal lage listene, men 
studieadministrasjonen er naturlige støttespillere for fagmiljøet. Fristen for å levere litteraturlistene i 
Legato er 2. mai. Sak 2019/1806 i Ephorte 
Studiebarometeret 2018 

Lenke til rapporter: https://www.uib.no/sa/123692/uu-møte-2002-2019  

Utsettelser i forbindelse med skriving av masteroppgave 

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=7202
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/rapport.php?rapport_id=7184
http://www.studiebarometeret.no/no/
https://www.uib.no/sa/123692/uu-møte-2002-2019


De som trenger å søke om å forlenge innleveringsfristen av masteroppgaven, må gjøre det minst en 

måned før frist. Søknaden må være begrunnet. 

Oppfølging: Suzanne sender ut en påminning om dette til alle studentene på kull 2014.  

 

Eventuelt 

Kull2016 – eksamen i statistikk, MEDSTA, er blitt flyttet til midt i uken der det er obligatorisk 

gruppearbeid i MEDEPI. Oppfølging:  Kontakte IGS 

 

FARM260 – Studentene savner en introduksjon til emnet, slik som ernæringsstudentene får i 

FARM150. de ønsker 1-2 timer intro siden farmasistudentene ikke nødvendigvis har biologi fra før.  

Oppfølging: Marie Løken sender epost til emneansvarlig med forespørsel, på vegne av FFU. 

 

 

Neste møte: neste møte 5. juni, NB: kl. 12-14. rom 439, AHH. 


