
Godkjent av rektor 08.06.05 etter Studiekomiteens anbefaling 

PERIODISK EMNERAPPORT – FRM5210/9210 

Syntese av legemidler 
 

1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 

1.1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra emneplan 

 

Emnet FRM5230-Syntese av legemidler ble undervist første gang vår 2007 med undervisningsstart 

i uke 18 og med eksamen i uke 24. Det var tre masterstudenter som fulgte undervisningen i 

FRM5230, og de tre er alle masterstudenter ved legemiddelkjemi. Faglærer er også ansatt ved 

legemiddelkjemi, og er veileder for 2 av de 3 masterstudentene. Det var også 3 stipendiater/Ph.D.-

studenter, alle ved legemiddelkjemi, som fulgte tilnærmet samme undervisningsopplegg, men med 

noe mer dyptgående pensum. Informasjon om emnet var via hjemmeside og direkte kontakt med 

studentene. Læringsmiljøet var meget bra med meget god deltakelse fra studentene. 

Vurderingsformen for dette emnet med skriftlig og deretter muntlig eksamen/diskusjon ser ut til å 

være den beste evalueringsformen for dette emnet. Studentene gav uttrykk for at de likte denne 

evalueringsformen. Intet avvik å rapportere i forhold til emneplan. 

 

1.2. Oppsummering og kommentarer til FS-rapport 754.001 over kvantitative 

gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
 

Studentene gjorde det meget bra. Faglærer har inntrykk av at de var engasjerte gjennom hele 

kurset, og studentene brukte mye tid på emnet. De tre masterstudentene studerte jevnt gjennom 

ukene og tok aktiv del i undervisningen. Dette viste seg spesielt på kollokvieundervisningen, hvor 

studentene var meget aktive og engasjerte. Dette er et emne rettet mot masterstudenter/Ph.D.-

studenter ved legemiddelkjemi, og kan nok gjenspeile engasjementet til studentene, og dermed de 

meget gode resultatene på eksamen. Studentenes egeninnsats var høy, noe som selvsagt gir gode 

resultater. 

  

1.3. Er det fanget opp indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan ble dette 

fulgt opp?  

 

Studentene følger emnet som starten på sitt masterstudium. Faglærer gav utfordrende og aktuelle 

kollokvieoppgaver som de løste på en god måte. Studentene gav muntlig uttrykk for at emnet var 

aktuelt, engasjerende, lærerikt og nyttig. 

 

1.4. Er det fanget opp indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan ble dette fulgt opp? 

Nei 

  

1.5. Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? 

Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden? 

 

For tidlig å si noe om, men vurderingsformene for dette emnet med skriftlig og deretter muntlig 

eksamen ser ut til å være den beste for dette emnet. Emnet bør undervise over noen flere uker og 

med litt lavere tempo/intensitet. Bør gi mer rom for modning av pensum. 

 

2. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

 

Bør ikke være aktuelt, men en emne evaluering fra studentene av faglærers innsats burde vært 

gjort. Dette for å eventuelt forbedre innsatsen til underviser/faglærer, og gi innspill til 

endringer/forbedringer av emnet. Studentene gav uttrykk for at emnet var intensivt, og bør kanskje 

undervises over noen flere uker. 

 

 


