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Universitetet i Bergen
Senter for farmasi
Referat fra møte i undervisningsutvalget
Mandag 22. oktober, kl 10:15-12
Møterommet 2C11D, Glassburet
Realfagbygget, 2 etg.

Tilstede: Harald G. Wiker, Staffan Uhlèn, Anni Vedeler, Bengt Erik Haug,
Torgils Fossen, Hans Karlsen, Ragnhild Birkelund, Svein Haavik, Monica S.
Kolding (referent)
Forfall: Mette Aune

Saksliste:
I

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

II

Godkjenning av referat fra møtet i undervisningsutvalget 13/11-06.
Referat fra møtet i undervisningsutvalget 13/11-06 ble godkjent uten merknader.

Sak 1/07 Gjennomgang av evalueringsrapporter for vår 2007
Svein Haavik ga en kort oppsummering av hovedfunnene i evalueringsrapportene
for vår 2007.

Sak 2/07 Farmakognosi. Oppbygging og planer for faget.
Torgils Fossen orienterte om innholdet i kurset FARM236 Farmakognosi.

Sak 3/07 Seminar vår 2008 for involverte institutt og fagansvarlige i farmasistudiet.
Det var stemning for at Senter for farmasi, i regi av Undervisningsutvalget,
arrangerer et seminar vår 2008 hvor fagansvarlige for emner som inngår i
farmasistudiet inviteres til å gi en kort presentasjon av de enkelte emnene.
Varighet: 1 dag.
Senter for farmasi er ansvarlig for planleggingen av seminaret.

Sak 4/07 Oppfølging av sak 3/06 Farmakologi – oppbygning og planer for faget.
Under sak 3/06, 13/11-06 gav Staffan Uhlèn en kort orientering om undervisningen
i farmakologifagene.
I møtet 13/11-06 ble det vedtatt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe til å arbeide
frem et forslag til videreutvikling/justering av farmakologikursene i farmasistudiet.
Haavik tok initiativ til opprettelse av arbeidsgruppen.
Farmakologi er et stort og sentralt emne i farmasistudiet. De gjennomførte
evalueringene viser at undervisningstilbudet i farmakologi for farmasi må
videreutvikles. Styrkning av farmakologi er derfor prioritert i budsjettforslaget til
Senter for farmasi for 2008.

Sak 5/07 Orienteringssaker.
I
Revidert studieplan for profesjonsstudiet i farmasi – gjeldene fra og med kull 2005.
II
Forlengelse av avtalen med University of East Anglia for 5 nye år (2008-2012)

Sak 6/07 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Svein Haavik
Leder i undervisningsutvalget.

