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Fullmaktsak - Endringer i emneporteføljen til vårsemesteret 2018
Innstilling til vedtak:
1. Opprettelse av nye emner innen fagområdet psykologi godkjennes:
o PSY-2553 Kognitiv psykologi og vitenskapelig formidling
o PSY-1512 Metode og statistikk II
o PSY-1701 Personlighetspsykologi
o PSY-1604 Profesjonsforberedende emne II
o PSY-1013 Personlighetspsykologi
o PSY-2029 Affekt og kognisjon
o PSY-3025 Affect and Cognition
2. Endringer i emnene FAR-2401 Basal legemiddelproduksjon og FAR-2402
Legemiddelformulering og biofarmasi ved bachelor i farmasi godkjennes.
3. Opprettelse av to nye valgfrie emner på master i farmasi godkjennes.
4. Endring i emnebeskrivelsen HEL-3505 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn
og unge godkjennes.

Begrunnelse:
Myndigheten til å opprette, endre og legge ned emner og årsstudier er delegert til fakultetene selv.
Videre er fakultetene ansvarlig for å jevnlig gjennomgå sine emneporteføljer for å sikre at disse er
tilpasset studieprogramporteføljen, både med hensyn til relevans og god ressursutnyttelse.1
Endringer i emneporteføljen kan foretas to ganger i året, og disse trer i kraft det påfølgende
semester. Instituttene kan vedta endringer av mindre omfang i allerede eksisterende emner, men
fakultetene må godkjenne opprettelsen av nye emner, samt endringer av større omfang. Den
foreliggende saken er en supplering til studieprogramporteføljesaken (FS 35/17).
1. Profesjonsstudiet, bachelor og master i psykologi
I forbindelse med revisjonen av studieplanene ved Institutt for psykologi ble det opprettet
nye emner i alle tre studieprogram.
Det nye emnene vil inngå i de reviderte studieplaner til
 Profesjonsstudiet i psykologi
o PSY-2553 Kognitiv psykologi og vitenskapelig formidling
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o PSY-1512 Metode og statistikk II
o PSY-1701 Personlighetspsykologi
o PSY-1604 Profesjonsforberedende emne II
Bachelor i psykologi
o PSY-1013 Personlighetspsykologi
o PSY-2029 Affekt og kognisjon
Master i psykologi
o PSY-3025 Affect and Cognition

Opprettelse av de nye emner ble vedtatt i programstyret ved IPS 2. juni 2017.
Emnebeskrivelsene er i tråd med UiT sitt kvalitetssystem og kvalifikasjonsrammeverket.
(Vedlegg 1 – 7)

2. Endringer i emner i bachelor i farmasi
Emnene FAR-2401 Basal legemiddelproduksjon (10 stp.) og FAR-2402
Legemiddelformulering og biofarmasi (10 stp.) undervises i henholdsvis 4. og 5. semester
på bachelorprogrammet i farmasi. Emnene henger nøye sammen med fokus på praksis i
emnet FAR-2401, og hovedfokus på teori i emnet FAR-2402.
Per i dag inngår det to separate laboratoriekurs i FAR-2401: ett som omhandler ikke-steril
legemiddelproduksjon i liten skala og ett med fokus på steril produksjon. I FAR-2402
inngår laboratoriekurs som omhandler produksjon av mer avanserte legemiddelformer i
større skala.
I vårsemesteret, der FAR-2401 blir undervist, er det stort trykk på laboratoriefasilitetene og
på undervisingsstaben. IFA søker om å flytte sterilkurset fra FAR-2401 til FAR-2402, og
samtidig flytte teoretisk undervisning fra FAR-2402 til FAR-2401.
Begrunnelse for endringer er både faglig og praktisk. Faglig sett vil sterilkurset kunne
knyttes mer direkte opp mot relevant teoriundervisningen. Sterilkurset er også mer avansert
enn den ikke-sterile undervisningen i FAR-2401, og vil dermed passe naturlig inn i FAR2402 som er på et mer avansert nivå. Den teoretiske undervisningen som flyttes ned til
FAR-2401 vil omhandle ikke-sterile legemiddelformer.
(Vedlegg 8 og 9)

3. Opprettelse av nye emner i master i farmasi
I det toårige masterprogrammet i farmasi inngår i det siste studieår en masteroppgave med
et omfang på 50 studiepoeng, samt 10 studiepoeng der studenten kan ta valgfrie
masteremner. Fortrinnsvis bør tematikken for emnet ligge opp mot tematikken i oppgaven.
Per i dag tilbyr IFA følgende valgfrie masteremner:
 FAR-3202 Farmakokinetikk
 FAR-3043 Nanomedisin
 FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi
Ved IFA foregår et arbeid om å utvikle en portefølje av valgfrie 5 studiepoengs
masteremner innenfor områder der det i dag ikke eksisterer studietilbud ved UiT. Alle
emnene vil være åpne for masterstudenter fra andre studieprogram. Masteremner med et
omfang av 5 studiepoeng gir studentene muligheten å sette sammen to emner etter behov,
da oppgavene kan være i skjæringspunktet mellom flere fagområder.
Emnene IFA ønsker opprettet i denne omgangen er FAR-3311 Avansert analytisk kjemi (5
stp.) og FAR-3312 Avansert praktisk analytisk kjemi (5 stp.). Emneinnholdet er avansert
metodikk innen analytisk kjemi, med et fokus på teoretiske aspekter i FAR-3311, og en
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praktisk utredelse i FAR-3312. Disse er viktig både innen farmasi, kjemi, bioteknologi,
strukturbiologi og marin biokjemi. Det har tidligere eksitert flere ulike emner innenfor dette
feltet ved UiT, men i dag eksisterer ikke et slikt tilbud.
Emnebeskrivelsene ble kvalitetssikret ved seksjon for utdanningstjenester (Vedlegg 10 og
11). Læringsmålenes nivå er beskrevet i henhold til det Nasjonale kvalifikasjonsrammeverk
(NKR), men læringsutbyttebeskrivelsene er ikke tråd med UiT sitt kvalitetssystem.
Emnebeskrivelsene godkjennes under forutsetning av at disse revideres i henhold til NKR
innen 1. september 2018.

4. Flere studiesteder ved et videreutdanningsemne ved RKBU Nord
Videreutdanningsemnet HEL-3505 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og
unge ble inntil nå kun tilbudt på campus Tromsø. RKBU Nord ønsker å tilby emnet ved
flere campus. Studiestedene vil derfor være varierende i fremtiden, men instituttet vil
opplyse om det aktuelle studiested ved utlysning av emnet.
(Vedlegg 12)
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