Saksnr. 05/1983 dok 2

Universitetet i Bergen
Senter for farmasi
Protokoll fra møte i undervisningsutvalget

Tilstede:

Onsdag 5.oktober klokken 09:00-11.00
Møterommet M000,
Realfagsbygget.
Staffan Uhlen, Anni Vedeler, Jo Vinje, Hans Karlsen, Guro Flemmen Berg,
Mette Aune, Svein Haavik og Line Anfinsen.

Meldt forfall: Harald G Wiker.
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble meldt inn 4
orienteringssaker til eventuelt.
Sak 2 Godkjenning av referat fra undervisningsutvalget tirsdag 22/februar.
Referatet ble godkjent.
Sak 3 Orienteringssaker
I

Evaluering av vårsemesteret 2005.
Det ble orientert om evalueringene vårsemesteret 2005.

II

Orientering om legemiddelkjemi
Jo Vinje orienterte om faget (se vedlegg). Det er viktig at dette faget koordineres
med blant annet FARM150, biokjemi og farmakologi.
Studenter med biologi fra videregående skole har en viss fordel i deler av kurset.
Det medisinske fakultet startet i høst med et forkurs i biologi som også er åpent
for farmasistudenter. En idé er å oppfordre de til å følge dette i begynnelsen av tredje
semester. Farmasistudentene er også svake i pKa/ bufferlikningen da de ikke følger
KJEM100 og ikke alle har hatt dette i 3 KJ fra videregående. Det blir dermed
lagt inn en repetisjon av pKa/ bufferlikningen i legemiddelkjemi.

IIII

Innpassinger av fag fra Molekylærbiologisk institutt.
Anni Vedeler har sett på fagene MOL100, MOL201, MOL101, MOL100 og MOL200
fra Molekylærbiologisk institutt , og innpasset de med fagene FARM150, Biokjemi og
FARM260 Molekylær cellebiologi. Dette vil registreres av Line Anfinsen. Hun vil
også se nærmere på emnebeskrivelsene til FARM150 og FARM260.
Emnebeskrivelsene vil oppdateres av studieadministrasjonen på Institutt for
Biomedisin.

V

FARM150, biokjemi.
Anni Vedeler tok opp noen mindre detaljer vedrørende undervisningen i FARM150
til våren. Hun orienterte også om alternative planer vedrørende FARM150, der en
mulig løsning kan være å lage et eget kurs i biokjemi for farmasistudentene f.o.m
våren 2007.

VI

VII

FARM290, 291og FARM292,Farmakologi
Staffan Uhlen orienterte om evalueringsordningene i farmakologifagene.
Farmasistudentene vil få en mindre evaluering etter hver av de to første
Farmakologifagene (FARM290 og FARM291) og en mer omfattende eksamen etter
siste del (FARM292).

Mette Aune orienterte om misnøye blant studentene på 2003-kullet pga.
omfanget av obligatorisk undervisning i kalenderåret 2006. Studentene vil våren
2006 gå ut i praksis f.o.m. 15. mai og være i praksis i seks uker. 1.august skal de
reise til England og være der t.o.m. november, for så å gå ut i praksis i tre uker igjen
5.desember. De vil ha kuttet ned på praksisen slik at de får tid til feriejobbing.

Neste møte: Slutten av høstemesteret 2005 /evt. i begynnelsen av vårsemesteret 2006
eller ved behov.

Svein Haavik
Leder i undervisningsutvalget.

