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Årsrapport fra tilsynssensor i emnet FRM 2030 for året 2012

1. Bakgrunnsinformasjon
1.1. Emne(r), emnegruppe (r), studieprogram eller fag rapporten er gyldig for
Rapporten gjelder emnet FRM 2030 - kvalitetssikring vedproduksjon av legemidler. Emnet er avholdt
ved Farmasøytisk Institutt (UiO) og eksamener er avlagt i perioden april-august i året 2012.

1.2. Tilsynssensors funksjonsperiode
Tilsynssensoravtalen for FRM 2030 ble underskrevet av tilsynssensor 02.08.2010 og gjelder frem til
våren 2013 (uspesifisert dato).

2. Utforming av arbeidet
2.1. Hvilke deler av vurderingsarbeidet er det gjort avtale om at du som tilsynssensor skal delta i

Som for tidligere år gjelder følgende:

Undertegnede er oppnevnt som tilsynssensor, og studiedekanen har fastsatt følgende oppgaver: 1)
Godkjenning av eksamensoppgaver, 2) Utarbeidelse av rapport til instituttet for hvert emne som inngår i
avtalen (her FRM2030). Utover dette ansees tilsynssensors oppgaver som beskrevet under
"Tilsynssensors arbeidsoppgaver skal minimum være... ' i dokumentet "Retningslinjer for
tilsynssensor, intern og ekstern bedømmersensor ". Konkret vil dette si:

• å føre tilsyn med vurderinger og vurderingsordninger innen rammen av emnegruppe , et studieprogram eller et
studielag

• å føre tilsyn med gjennomførte vurderinger og vurderingsprosesser
• å føre tilsyn med standarden på resultatene
• å gi fagmiljøene tilbakemeldinger som bygger på kontinuitet over tid (tilsynssensor oppnevnes for en periode på

tre år) og som kan benyttes i det videre studiekvalitetsarbeidet.

2.2. Prinsipper for eventuell utvelgelse av studentenes enkeltprestasjoner i forbindelse med tilsyn
med karaktersetting
Eksamen i FRM 2030 er todelt: en totimers teoretisk del og en tretimers praktisk del som avholdes
samme dag. Tilsynssensor har hatt oppgavene til gjenomsyn både ved ordinær eksamen og ved ny/utsatt
eksamen. Ekstern sensor har deltatt ved karaktersetting av praktisk del og dessuten vært involvert ved
tvilstilfeller under karaktersetting av teoretisk del.

2.3. Møter med fagmiljøet. Antall, deltakere , hovedtemaer.
Det har i perioden ikke vært holdt formelle møter i tilknytning til arbeidet. Kommunikasjonen har
hovedsakelig vært skriftlig - i form av e-post.

2.4. Andre kommentarer
Ingen

3. Evaluering av vurderingen av studentprestasjoner og vurderingsordningen

3.1. Evaluering av utforming av eksamensoppgavene

Utformingen av eksamensoppgavene er lite forandret fra tidligere år og vurderingene fra disse
årene gjelder slik sett fortsatt.

I forhold til læringsmålene



Eksamensoppgavene dekker det studentene skal ha lært i løpet av kurset (Jf
læringsmålene beskrevet for emnet
http ://www.uio.no/studier/emner/matnat/farmasi/FRM2030^.

I forhold til undervisning (innhold)
I kurset inngår både praktisk og teoretisk undervisning som skal gi et bredt grunnlag
innen fagfeltet legemiddelproduksjon. Eksamensoppgavene reflekterer undervisningen
på en god måte.

I forhold til pensum
Eksamensoppgavene reflekterer pensum.

I forhold til undervisnings- og læringsformer
Undervisningen er gitt i flere ulike former: forelesninger, laboratoriekurs og
kollokvier. Eksamensoppgavene har stilt krav til både praktiske ferdigheter og
teoretisk kunnskap. De reflekterer undervisningsformene svært godt.

I forhold til den informasjon som er gitt studentene om vurderingsordningen
Vurderingsordningen er beskrevet i emnebeskrivelsen og eksamen er avholdt i
henhold til denne.

I forhold til prosessen bak utformingen
Eksamensoppgavene har vært utarbeidet av faglærer og/eller stedfortreder.
Tilsynssensor har hatt oppgavene til gjennomsyn før hver enkelt eksamen. Ordningen
har fungert godt.

3.2. Evaluering av vurderingsordningen , vurderingsprosessen , karaktersettingen og nivået

I forhold til intensjonen med studiet
Eksamen bedømmes som bestått/ikke-bestått. Vurderingen og nivået står i forhold til
intensjonen med studiet.

I forhold til bruk av karakterskalaen, herunder nivå på prestasjonene ; holder vurdering
og karaktersetting riktig nivå i forhold til tilsvarende studier

Vurdering av nivå i forhold til tilsvarende studier: Eksamen tester både praktiske og
teoretiske ferdigheter og prestasjonene vurderes med bestått / ikke bestått. Sensor er
ofte hentet fra studie med tilsvarende praktisk eksamen. Dette ivaretar god
bedømmelse og et fornuftig bedømmelsesnivå i forhold til lignende studier.

Bruk av karakterskala og nivå på prestasjoner: Prestasjonene bedømmes med
bestått/ikke bestått. Dette fremstår som fornuftig.
Det var i år 38% som strøk på ordinær eksamen (21 av 56) og 26% som strøk på ny
eksamen i august (6 av 23) (Jf. Gro Smistad). Andelen er normal for ordinær eksamen,
men kanskje noe høyere enn normalt på ny eksamen.
Bedømmelsen ble utført av erfarne sensorer og beskrivelse av feilene peker mot at det
var normale feil som førte til stryk. Nivået fremstår derfor ikke som unormalt.

I forhold til upartisk og faglig betryggende prøving og vurdering av studentenes
kunnskaper og ferdigheter

Normalt har det vært slik at teoretisk del er blitt bedømt av faglærer samt en annen
intern sensor. I tvilstilfeller, eller tilfeller der en student har fått sin besvarelse bedømt
til "ikke bestått" har en ekstern bedømmersensor blitt konsultert. Alle praktiske
oppgaver bedømmes av faglærer samt ekstern bedømmersensor. Det er ikke mottatt
meldinger om at denne praksisen er endret i 2012.
Kandidater som har hatt ny eksamen/kontinuasjonseksamen har blitt bedømt av en ny,
uavhengig bedømmersensor.
Med tanke på upartiskhet og grundighet ansees vurderingsordningen som god.



I forhold til den informasjon som er gitt studentene om vurderingsordningen
Informasjon om vurderingsordningen er fritt tilgjengelig for studentene på
Universitetets nettsider. Informasjonen de har tilgang på stemmer godt overens med
hvordan eksamen avholdes.

I forhold til prosessen generelt
Prosessen som helhet har fungert godt i 2012.

4. Redegjørelse for de drøftinger som er gjort med fagmiljø /fakultet underveis

4.1. Hvilke eventuelle råd har tilsynssensor gitt fagmiljøet underveis

Det har ikke vært gitt råd om mer grunnleggende endringer av eksamensordningen da
den nåværende ordningen har fremstått som tilfredsstillende.

4.2. Annet

5. Anbefalinger for fagmiljøets videre arbeid

Tilbakemelding til fagmiljøene om tilsynssensors evaluering og forslag /bidrag til forbedring av

5.1. Vurderingsordningen

Vurderingsordningen fungerer generelt godt. Et par momenter kan imidlertid trekkes frem:
• Det ble i 2011 utarbeidet liste over hvilke feil som ga karakter "ikke bestått" ved

teoretisk eksamen. En tilsvarende liste var planlagt utarbeidet også for praktisk
eksamen 2012. Tilsynssensor har mottatt beskrivelse av eksempler på feil (men ingen
lister) for i år.

o Utarbeidelse av lister er et godt tiltak og støttes da de vil gjøre det enklere å
vurdere eksamensordning og nivå.

• Faglærerne vurderte i 2011 å utarbeide en skriftlig sensorveiledning, men var i tvil om
detaljnivået.

o Faglærerne støttes fortsatt i å utarbeide en slik veiledning.

5.2. Standarden på studietilbudet (ev)

Faglig sammenheng , struktur og innhold
Innholdt i kurset er meget relevant med tanke på å gi studentene et godt grunnlag innen
legemiddelproduksjon og produksjonsdokumentasjon.
Om noe skal vektlegges i større grad kan det kanskje dreie seg om dokumentasjonssystemer
knyttet til produksjon (avvikshåndtering, endringskontroll, etc.)

Hvordan emnene fungerer innenfor rammen av program /emnegruppe

Helhetlig vurdering av studietilbudet (standard , aktualitet o.l.)
Studietilbudet holder en høy kvalitet. Uansett om en student vil komme til å arbeide direkte
med legemiddelproduksjon eller ikke, er kompetanse innen kvalitetskontroll svært viktig.
Kurset vektlegger kvalitetskontroll i høy grad og dette gjør kurset til et sentralt kurs.

Jørgen Brustugun, dr.scient.
18.10.2012
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