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Sak 26/12 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste godkjent. Ønske om at det ved scanning til pdf av 
sakspapirer tas større hensyn til blanke sider.  
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Referat  fra møte 23. mai 2012  
Referat godkjent, men kommentarer til sak om alumnivirksomhet. Det er et 
tidkrevende arbeid å drifte og vedlikeholde informasjon, og det etterlyses en 
langsiktig plan både for intensjon og ressurser ved MOF ift alumni. 

 
Handlingsplan for utdanning 2011– 2013. Status pr. september 2012   
Arne Tjølsen gikk gjennom hovedpunktene i utsendt notat, og ba om innspill til 
viktige områder som ev er utelatt.  Av sentrale punkt som følges opp videre er 
både nasjonal samordning og kapasitetsbehov ved farmasistudiet, e-læring og 
arbeid ved ferdighetssentrene ved fakultetet (både Medisinsk og Odontologisk 
ferdighetssenter). 

Studieutvalget tar statusrapporten om Handlingsplan for utdanning 2011-2013 
pr september 2012 til orientering. SU inviteres til å gi innspill til neste 
handlingsplanperiode (september 2012- september 2013). 

 
Opprettelse av midlertidig statistikkemne for maste r i klinisk ernæring og 
master i human ernæring  
SU drøftet opprettelse av dette emnet i lys av ønsket om samordnet 
statistikkundervisning ved fakultetet. ISF jobber med saken, og vil i løpet av kort 
tid kontakte programutvalgsledere for innspill når skissen til opplegg foreligger. 

Studieutvalget godkjenner det midlertidige statistikkemnet for masterstudenter i 
klinisk og human ernæring (for studieåret 2012/13). 

 
Rapport fra komité som har vurdert videreutdanninge r ved HiB for 
radiografer og bioingeniører  (oppfølging av sak 42/10 i SU) 
SU drøftet behov for videre oppfølging av fagtilbudet som gis for bioingeniører og 
radiografer, med hovedutfordring knyttet til tilbudet for radiografer. Det er særlige 
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utfordringer for veiledningsdelen. Visedekanen vil ta opp saken videre. 
 
Studieutvalget slutter seg til komiteens vurdering av innpass av emner fra 
videreutdanninger ved Høgskolen i Bergen til Master i Helsefag (UiB), 
studieretning RAB-fag.  

 
Undervisningsregnskapet ved MOF – registreringer fo r studieåret 2011/12 
Notat ble utdelt i møtet, og Kristin Walter gikk gjennom hovedtallene og innspill 
fra instituttene om datakvaliteten. Det ble tatt opp hvordan vi ved MOF kan 
nyttiggjøre oss andre læresteders erfaring med slik registrering, og utvalget 
drøftet hvorvidt vi skal fortsette med dagens detaljregistrering. Kategorier for å 
registrere e-læringsaktivitet og veiledning i praksis ble etterlyst. 
 
Studieutvalget bes komme med innspill og kommentarer. Sak om 
undervisningsregnskapet skal legges frem for fakultetsstyret i november.  
 
 
Revidering av masteravtale ved MOF 
Utvalget ønsket en poengtering av hvilke endringer som var foretatt i 
foreliggende reviderte avtaler. Under forutsetning av at informasjon om dette blir 
sendt ut i etterkant godkjennes avtalene i tråd med vedtaket: 

Studieutvalget godkjenner den reviderte masteravtalen som her er lagt fram. 

 

Eventuelt 
 
B-tillegg til PU-ledere – status?  Det bes om at blir sendt ut informasjon om 
prosessen til alle PU-lederne, hvem som er fremmet og hvordan dette vil 
håndteres videre av fakultetet. 

 
Orienteringer 
- Referat fra programutvalgene 
- Framtidens fakultet 
- Ny studieplan medisin – status 
- PEK-søknader fra MOF for 2012 
- Justering av undervisning for bachelor ernæring i 1. studieår – brev av 05.09.12 til IBM/ 
PU ernæring 
- Vedtak i Programutvalg medisin 19.09.12 om utveksling– tilrettelegge for eksamen 
hjemme ved stryk ute  
- Nytt valgemne ved SIH i vårsemesteret: “War, Violence and Health” 

 
 

 

Arne Tjølsen  
Leder for studieutvalget  Kristin Walter 
       Sekretær 

  

 


