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Universitetet i Bergen
Senter for farmasi
Protokoll fra møte i undervisningsutvalget
Tirsdag 22. februar klokken 09:00-10.45
Møterommet Farmakologisk seksjon,
Armauer Hansens hus.

Tilstede:

Ole Jacob Broch, Harald G. Wiker, Miriam Fukami, Tanja Barth, Guro
Flemmen Berg, Mette Aune og Svein Haavik.

Meldt forfall: Hans Karlsen og Line Anfinsen.
Referent: Svein Haavik
Svein Haavik ledet møtet og orienterte innledningsvis om:

I

Mandat for undervisningsutvalget i farmasi og bakgrunnen for opprettelsen av
utvalget. Undervisningsutvalget for farmasi skal bidra til at alle faglærerne som deltar i
undervisningen og utviklingen av farmasistudiet har tilstrekkelig kunnskap om studiets
siktemål og oppbygging, at undervisningen gjennomføres i henhold til målsetningene
og at undervisningen i enkeltfagene er godt koordinert.

II

Farmasi og farmasiutdanning herunder EU-krav til farmasiutdanning. Utdelt kopi av
Report and recommendations on pharmaceutical education undergone at highereducation institutions( EU- advisory committee on Pharmaceutical training 1994,
XV/E8341/6/93-EN).

III

Studieplanen for farmasi ved UIB. Studieplanen er basert på 10 studiepoengs moduler
undervist ved Det matematisk naturvitenskapelige- og Det medisinske fakultet. Faget
galenisk farmasi (farmasøytisk teknologi og biofarmasi) skal tas ved et samarbeidende
lærested. Det er ennå ikke avklart hvor undervisningen for de første kullene skal
gjennomføres, men det pågår forhandlinger med University of East Anglia.
Enkeltfagene i studieplanen ble diskutert.

IV

Erfaringer så langt. Oppsummering av evalueringsrapportene for høstsemesteret 2004
ble gjennomgått. I neste programstyremøte vil det bli fremmet forslag om at
kombinasjonen av et kurs i matematikk og statistikk (FARM 105) erstattes med et
matematikkurs. Det ble foreslått at studentene i så fall kunne velge om de ønsket MAT
101 eller MAT 111 avhengig av hvilken bakgrunn de hadde i matematikk.
Studentene hadde ulike erfaringer med praksis i apotek. Det vil bli tatt hensyn til disse
erfaringene ved planlegging av høstens undervisning.

Studentene orienterte om erfaringene fra undervisningen for kull 2003, våren 2005.
Studentene synes informasjonen fra Det medisinske fakultet og Institutt for biomedisin
til tider var vanskelig å forstå. De syntes også at det ble lagt liten vekt på at det var
farmasistudenter til stede og det var uklart hvilken del av kurset som gjaldt for
farmasistudentene både når det gjaldt pensum og forelesninger. De synes også det var
vanskelig å ha et fag på Haukeland og resten på høyden, med hensyn til pendlingen
mellom forelesninger etc. Erfaringene som framkom i evalueringsmøte med
studentene er fulgt opp i møter mellom ledelsen for Det medisinske fakultet og Senter
for farmasi og mellom de ansvarlige for BIOBAS og Senter for farmasi. Pensum i
biokjemi er blitt justert og de involverte lærere på nytt orientert om at også
farmasistudentene følger faget. God informasjon til studenten må tilstrebes og
timeplanen må legges opp slik at det er mulig å pendle mellom undervisningsstedene.

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

Svein Haavik
Leder i undervisningsutvalget.

