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Saksliste:
I

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 1/07 Gjennomgang av evalueringsrapporter for høst 2008
Svein Haavik ga en kort oppsummering av hovedfunnene i evalueringsrapportene
for høst 2008.
• Det er varierende tilbakemeldinger på kurset FARM210 Kjemisk
termodynamikk i 3. semester i studiet. Haavik orienterte om at han vil be
programsensor Arne Sande med bakgrunn fra Galenisk farmasi om å vurdere
innholdet i emnet FARM210 i forhold til de forkunnskaper som er
nødvendig for Galenisk farmasi.
• Studenten utrykker ønske om lab i emnet FARM280 Fysiologi og anatomi i
5. semester i studiet. Det ble diskutert om det kunne være mulig å
samarbeide om lab i emnene FARM280 og FARM290 Farmakologi I, og det
var enighet om at Haavik og Uhlen kontakter faglærerne på FARM280 for å
diskutere (farmakologirettet?) lab i FARM280.
• Studentene gir gode tilbakemeldinger på utvekslingsoppholdet ved
University of East Anglia i 7. semester av studiet. Haavik opplyste at det er
satt i gang arbeid vedr. utvikling av fagområdet Galenisk farmasi ved UiB.
Sak 2/07 Matematikk og statistikk. Planer for faget
I utgangspunktet ønskte man en kombinasjon av matematikk og statistikk i
farmasistudiet, og de to første studentkullene tok emnet FARM105 Matematikk og
statistikk for farmasøyter i første semester. De senere kullene har tatt MAT101
Brukerkurs i matematikk eller MAT111 Grunnkurs i matematikk I i første semester

og de får en innføring i statistikk (tilsvarende 4 sp) i emnet FARM301 Farmasøytisk
forskningsmetodikk.
Matematisk institutt har nå tilbudt seg å tilpasse emnet STAT101 Elementær
statistikk til farmasistudiet. Kurset gir en innføring i statistikk og en opplæring i
bruk av programpakken S-plus. Undervisningsutvalget drøftet om det er viktig å ta
inn mer statistikk i studiet og om dette eventuelt kan erstatte matematikk. Det ble
ikke konkludert i saken.

Sak 6/07 Eventuelt
1) Videregående kurs i farmakologi
Staffan Uhlen orienterte om at det planlegges et nytt videregående kurs i
Farmakoterapi for høsten 2009. Det er uklart om emnet FARM394 Farmakokinetikk
blir undervist høst 2009. Det kan eventuelt bli flyttet til vårsemesteret 2010.
2) Farmakologiundervisningen
Uhlen orienterte om at det er ønskelig å få tidligere studenter til å bidra som
kollokvieleder i farmakologiundervisningen.

Svein Haavik
Leder i undervisningsutvalget.

