
 

Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – desember 2014 

 

I fakultetsstyrets møte 26. november ble rammene for studiets 2. – 6. studieår vedtatt (sak 89/14).  

Makroplan Medisin 2015 – ny studieplan medisin MOF/UiB, med skisser for semestrene ligger 

tilgjengelige på nettsidene: http://www.uib.no/mofa/79975/makroplan-medisin-2015 

Vedtaket om rammene gjør det nå mulig å fortsette detaljplanleggingen, og det skal nå oppnevnes 

semesterstyrer for 2. studieår (felles for 3. og 4. semester, ledet av Institutt for biomedisin), 5. 

semester (ledet av Klinisk institutt 2), og 6., 7. og 8. semester (alle ledet av Klinisk institutt 1). 

Instituttene er bedt om å spille inn forslag til representanter innen 12. januar. Studentene kommer 

med forslag til representanter innen samme frist. 

Det planlegges et felles oppstartsseminar for semesterstyrene onsdag 28. januar kl. 8.30 – 11.30 på 

VilVite. Nærmere informasjon om dette kommer til de som oppnevnes. 

Som del av styrevedtaket ble det også bestemt at innfasing av 4. studieår i ny plan skjer allerede fra 

høsten 2016, dvs. at alle studieår i ny plan er ferdig implementert allerede våren 2019. Det er avtalt 

informasjonsmøter med kull 2013 og 2014 rett over nyttår. 

Første studieår 

Semesterstyret for første semester leverte nylig endelig skisse for første semester, og denne 

behandles i disse dager av programutvalgene for medisin og odontologi og av fagansvarlige institutt. 

Innspill til justeringer følges opp av semesterstyret etter jul, og det er kort vei til timeplanleggingen 

skal være i havn til 1. mars.  Prosjektledelsen er optimistisk til at vi skal klare dette innen fristen. 

OSCE 

Sammensetning av ressursgruppen for OSCE-eksamener er klar, og de skal jobbe med 

kompetanseheving og planer for utprøving av en postbasert, praktisk vinklet eksamensform som skal 

ligge fast i ny studieplan ved slutten av 3. og 6. studieår. Gruppen vil bestå av Clive Bramham (IBM), 

Anders Bærheim (IGS), Lars Birger Engesæter (K1), Torbjørn Jonung (K2), og studentrepresentanter 

Astrid Strandheim og Mariel Troland. 

 

 

 



 

 

2014 har vært et travelt år i prosessen mot en ny studieplan, og det er mange som skal takkes for 

engasjement og deltakelse. En spesiell takk til de som har deltatt i semesterstyret for første studieår, 

representanter og leder i profesjonssøylen og akademisk søyle – og ikke minst prosjektgruppen. Både 

vitenskapelige representanter, studentrepresentanter og studieadministrative fra fakultet og 

institutter har investert mye tid i planlegging og drøftinger. Et ønske om en riktig GOD JUL til dere 

alle!  

 

Vi har store forventninger til 2015, på veien mot opptak av de første studentene på ny studieplan i 

høstsemesteret! Med felles løft for samarbeid om undervisningen skal dette bli en god oppstart! 

 

 

 

Mvh, 

Prosjektleder/visedekan for medisin Arne Tjølsen 

17. desember 2014 

http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib     

 


