Universitetet i Bergen
Senter for farmasi
Referat fra møte i undervisningsutvalget
Onsdag 14.04.2010, kl 10:15-12:00
Rom Uc18A, Realfagbygget, U etg.

Tilstede: Staffan Uhlèn, Bengt Erik Haug, Hans Karlsen, Harald G. Wiker,
Anne Gerd Granås, Siri Utby, Irene Ødegård, Svein Haavik, Anne Berit Apold
(referent)
Observatør: Torunn Valen Mikalsen (MOF)
Forfall: Anni Vedeler

Saksliste:
I

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og sakliste ble godkjent uten kommentarer.

II

Godkjenning av referat fra møtet i undervisingsutvalget 30.10.2009.
Referatet ble godkjent uten kommentarer.
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Læringsutbytte - orienteringssak
Svein Haavik orienterte kort om at utforming av ”læringsutbytte” på
farmasiemner hovedsakelig skal foregå ved det instituttet emnene tilhører.
Senter for farmasi utarbeider læringsutbytte for emner som ble opprettet i
forbindelse med farmasistudiet og for studieprogrammene i farmasi.
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Resultatmidler 2008 - orienteringssak
Senter for farmasi får tilført resultatmidler og fordeler disse videre til
instituttene som bidrar i farmasistudiet. Resultatmidler blir fordelt to år
etterskuddsvis etter en fordelingsnøkkel med følgende satser for 2008:
Emne (10 sp) med lab:
kr 7500,- pr student
Emne (10 sp) uten lab
kr 5000,- pr student
Mastergrad
kr 25000,- pr student
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Rapport fra programsensor 2009 - orienteringssak
I rapporten fra programsensor blir det stilt spørsmålstegn ved at det ikke er
Galenisk farmasi i videredanningen for reseptarer ved UiB. På bakgrunn av
programsensors rapport bør en vurdere en revisjon av utdanningsplanen i
Masterprogram i farmasi for reseptarer.
Staffan Uhlen foreslo at emnet FARM290 burde inngå i utdanningsplanen for
reseptarene i stedet for FARM293.
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Sandeutvalgets rapport - orienteringssak
Sandeutvalgets rapport har lagt fram ulike løsninger for en ”3+2-modell” i
farmasiutdanningen. Saken ble tatt opp i Nasjonalt profesjonsråd for farmasi
den 13. november 2009. Det kan på sikt bli innført en 3+2 modell i
farmasiutdanningene i Norge, men med dagens studieplan vil det være
utfordrende å få til en slik modell ved UiB.
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Masteroppgave i farmasi. Når og hvordan skal aktuelle oppgaver
presenteres for studentene?
Undervisningsutvalget hadde en grundig diskusjon av saken. Konklusjon:
• Undervisningsutvalget støtter forslaget om å legge presentasjon og valg
av masteroppgave til 8. semester i studiet.
• Etter forslag fra studentene bør det arrangeres et informasjonsmøte om
masterdelen av studiet i 6. semester.
• Viktig å gjøre innleverte masteroppgaver tilgjengelig for studentene.
Senter for farmasi vurderer om det lar seg gjøre å legge sammendrag av
masteroppgavene ut på Senter for farmasi sin hjemmeside og arbeider
for eget område for farmasi i BORA. Senter for farmasi legger til rette
for utlån av masteroppgaver i papirformat ved senteret.
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Konteeksamen i mikrobiologi v/Farmasøytisk fagutval
Undervisingsutvalget drøftet saken og det ble påpekt at det generelt er
viktig med god kommunikasjon mellom faglærere og studenter.
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Fagevalueringer v/Farmasøytisk fagutval
Både faglærere og studenter uttrykker ønske om evaluering av alle emner i
farmasistudiet. Siden oppstart 2003 er det gjennomført evaluering (skriftlig
evaluering + kullvise evalueringsmøter) for alle emner alle semester med
unntak av vår 2008 og høst 2009.
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Farmakoterapi v/Farmasøytisk fagutval
Det planlegges undervisning i emnet FARM395 Farmakoterapi
høstsemesteret 2010.

Svein Haavik
Leder i undervisningsutvalget
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