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Oppfølging av utdanningsmelding 2012 – planer og pr ioriteringer for 2014
2013harværtdet førsteåret medny instituttstruktur etter omorganiseringeni 2012.Deto nye
kliniskeinstituttene Kliniskinstitutt 1 ogKlinisk institutt 2 har fått en fellesstudieadministrasjon som
skalyte tjenestertil enbetydeligdel avundervisningsporteføljenvedfakultetet. Instituttenemelder
at denfellesadministrasjonenmot sluttenav2013i størregradopererersomenenhet,med
harmoniserterutiner ogprosedyrer.Deter ogsåetablert samarbeidmellomK1ogK2påfagligside,
blant annetgjennomfelleseksamensutvalgfor indremedisinogkirurgi.

Etprosjektsomhar krevdmyearbeidi 2013,ogsomogsåvil ståhøytpåprioriteringslisteni 2014,er
arbeidetmedny studieplanfor medisinstudiet.Arbeidsgruppenelevertesineuttalelserhøsten2013,
medpåfølgendehøringsrunde.Målet for 2014er å få besluttetdenendeligestrukturenfor studiet,
detaljplanleggeførstestudieår,etableresemesterstyrer ogkoordinerearbeidetmedsamarbeidende
sykehusog institusjoner.Dennyeplanentrer i kraft høsten2015.

Somet ledd i satsingenpåå styrkepedagogiskkompetansehosvitenskapeligeansatte,vil vi i 2014
ansatteen egenpedagogi 100%stilling.Fakultetet er i dialogmedHelseBergenom byggingavet
nytt ferdighetssenter.Pågrunnavnødvendigeavklaringerom økonomiskerammerogbruksområder
har det vært utsettelseri prosjektet.

Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak med særli g oppmerksomhet
Påfakultetsnivåhar det i 2013vært fokusertpåe-læring,oghvordandette kanfremmesi
utdanningstilbudenevåre.Dette arbeidetvil fortsette i 2014,ogfakultetet serpositivt påat UiBnå
har satt i gangnyetiltak pådette områdetgjennomDigUiB-prosjektet.Institutteneskaloppnevneen
kontaktpersonfor e-læring,ogfakultetet deltarviderei dennystartedenasjonalee-læringsportalen
for helsefag.

Ansattefra HelseBergengir et viktigbidragtil undervisningenvedfakultetet.Forå ivareta
samarbeidetpåen godmåte,ble det i 2013tatt initiativ til et fellesutdanningsrådmellomfakultetet
ogHelseBergen.Førstemøteer planlagti 2014.

Høsten2013ble UiBskvalitetssikringssystemfor utdanningevaluertavNOKUT.Herble det spesielt
sett påkvalitetssikringenavforskerutdanningenogdet integrertemasterprogrammeti farmasi.
NOKUT-godkjenningble gitt i februar2014.I samarbeidmedfagmiljøetfølgerfakultetet nåopp de
konstruktivetilbakemeldingenefra NOKUTi rapporten.



Utfordringer i studiekvalitets- og læringsmiljøarbe id
Dethar i 2013værtenkelteutfordringernårdet gjelderlæringsmiljø,spesieltfor
undervisningslokalerogandreforhold somer knyttet til det fysiskelæringsmiljøet.Ofte er det delt
ansvarmellomHelseBergenogUiBom lokalene,noesomgjørat det er mer krevendeå koordinere
brukogutbedringer.Høsten2013har det værtmyeborearbeidi kjellerenpåArmauerHansenshus,
likeundermedisinerstudenteneslesesaler.Dette arbeidethar skjeddi regiavHelseBergen,ogdet
harderfor ikkeværtmuligå tilretteleggei dengrad fakultetet harønsket.Vivil derfor gjernehaet
tettere samarbeidmedHelseBergenpådette området.

Detnyeodontologibyggetharhatt noeninnkjøringsproblemer,blant annetknyttet til
temperaturregulering.Endel avgrupperommenesomhar vært tiltenkt studentene,har blitt
omdisponerttil kontorer for klinikkpersonalet.Deter ønskeligå byggeut flere grupperom.

Engenerellutfordring for flere institutter er for få eller lite hensiktsmessigelokaler.Enkelte
studietilbudharogsåtidvisfor dårligdekningavundervisere.Dettegjelderblant anneternæring,
kliniskfarmasiogodontologi.Enannengenerellutfordringer at emnersomer fellesfor flere
studieprogram,er krevendeå integreremedtankepåtimeplanerogsamletlæringsutbyttefor de
ulikeprogrammene.

Studieprogramevalueringer
Dethar i 2013blitt gjennomførtfullstendigeprogramevalueringerfor masterprogrami helsefag–
studieretningeneradiograf/bioingeniør,fysioterapivitenskapogsykepleievitenskap.Rapportenefra
disseer blitt publiserti UiBskvalitetsdatabase.I 2014er det foreløpigplanlagtprogramevalueringer
avintegrert masterprogrami farmasi,bachelorprogrammeti humanernæring,masterprogrammeti
kliniskernæringsamtstudieretningenegenetiskveiledningogmanuellterapivedmasterprogrami
helsefag.Kliniskinstitutt 1 varslerogsåat deønskerenstørregjennomgangavernæringsstudiet.

Fakultetetserogsåen tendenstil at programsensorordningenblir brukt for særligå vurdereutvalgte
deleravutdanningene,ogat programsensorfår særskilte oppdragsomen del avsinårlige
evaluering.Eksempelviser programsensorfor odontologiskefagi gangmedå evaluere
vurderingsformenei odontologistudietogtannpleierstudiet.Programsensorfor medisinhar
spesialkompetansei medisinskpedagogikkoghar bidratt til å evaluerepedagogiskoppleggi dennye
studieplanenogkompetanseutviklinghosansatte.Programsensorfor medisinskbiologiharvurdert
mulighetenefor en fellesnordisksatsingpåområdet.

Planer for oppretting/nedlegging av studieprogram og fordeling av studieplasser
Detble i 2013besluttetat fakultetet fra 2015ikke lengerskaldelta i den fellesmastergradeni
internasjonalhelseunderErasmusMundus-programmet. Hovedårsakenetil dette er økonomiske
utfordringerogen høygradavadministrativarbeidsinnsatsknyttet til driften avprogrammet.

Deter usikkertom Institutt for globalhelseogsamfunnsmedisinvil kunnetilby opptaktil
studieretningeni masterprogrami helsefagsomer særskiltinnrettet mot radiografer,sidendet ikke
finnestilstrekkeligundervisningskompetanseinnendette feltet vedinstituttet. Fakultetetvil se
nærmerepåom radiologiskkompetansevedKliniskinstitutt 1, oget muligsamarbeidmedHøgskolen
i Bergen,kanbrukesfor å videreførestudieretningen.

Somet nordisksamarbeidvil det bli opprettet ensommerskolei medisinskbiologisomholdesførste
gangi august2014.Dennevil finne stedi Finland,menvil gjørebrukavlærekrefterfra fakultetet.



Fakultetetplanleggeringenendringeri fordelingenavstudieplasserfor studieåret2015/2016.

Aktivitet i etter- og videreutdanning
Denordinæreetter- ogvidereutdanningsaktivitetenvedDetmedisinsk-odontologiskefakultet består
primært avdet erfaringsbasertemasterprogrammeti helseledelse,kvalitetsforbedringog
helseøkonomisamtvidereutdanningi manuellterapi– beggei regiavInstitutt for globalhelseog
samfunnsmedisin.Instituttet rapportererom at disse tilbudenefungererbra.Våren2013fikk
instituttet overførtansvaretfor det erfaringsbaserte masterprogrammetsammenmedenegen
administrativressursoget dedikertprogramutvalg.Instituttet vil utvikledette fagområdetviderei
2014,blant annetvedenstyrkingavvitenskapeligeressurser.

I tilleggtil denordinæreEVU-virksomhetenhar fakultetet enbetydeligvirksomhetinnendenkliniske
videreutdanningeni odontologi,somi stor gradomhandlerutdanningavspesialister.Universitetene
er ogsåi ferd medå få størreeierskaptil etter- ogvidereutdanningeni medisin,ogdette vil bli en
betydeligoppgavefor fakultetet.


