
Innføring av endring ved rangerings- og nominasjonsprosedyre av 

kvalifiserte søkere til delstudier i utlandet på medisinstudiet fra 

søknadsfristen 1. februar 2014 
 

1) Rangering  

I Programutvalgsmøte i medisin (PUM) onsdag 27. november 2013 ble det fattet et vedtak som 

medfører en endring i rangeringsprosedyren av kvalifiserte søkere til delstudium i utlandet på 

medisinstudiet med virkning fra søknadsfristen for utveksling 1. februar 2014. 

Bakgrunn for at ny praksis innføres i rangeringsprosedyren 

Utveksling til nordiske universitet spesielt på medisinstudiets 7. og 10. semester er populært, og 

konkurransen om disse plassene er stor. Inntil nå har vi ved fakultetet rangert studentene i forhold til 

hverandre i henhold til reglement for uttak og stipendtildeling for delstudier i utlandet ved UiB § 3 

Rangering av kvalifiserte søkere: http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-

formidling/2.2-Utdanning/2.2.3.-Opptak/Universitetet-i-Bergen-sitt-reglement-for-uttak-og-

stipendtildeling-for-delstudier-i-utlandet  

Slik det fremkommer av reglementet, er Utregnet karaktersnitt et sentralt uttakskriterium, og skal 

vektlegges ved rangering av kvalifiserte søkere.  

Rangering av kvalifiserte søkere:  

Det er imidlertid i dag utfordringer tilknyttet rangeringen av medisinstudentene basert på 

uttakskriteriet Utregnet karaktersnitt i henhold til reglement for uttak og stipendtildeling for 

delstudier i utlandet ved UiB § 3: 

• Mange kurs er kun bestått/ ikke bestått. Altså er det få kurs å ta utgangspunkt i når 

studentene skal rangeres i forhold til hverandre med bakgrunn i karakterer. 

• Mange studenter har fått innpasset kurs tatt ved andre læresteder, enten ved andre 

universitet i Norge, eller ved at de har startet sine medisinstudier i utlandet for deretter å få 

opptak ved UiB. Mange har også hatt et delstudium i utlandet tidligere i studiet (spesielt 

søkere på 5. året). Disse kursene blir ikke karakterfestet i graden til tross for at samme kurs 

gjerne er karakterfestet ved UiB. Utvalget med karakterfestede kurs blir da svært lavt, og gjør 

det utfordrende å rangere dem med bakgrunn i karakterer. 

 

PUM vedtok i møte 24. april 2013 at følgende ordning for utplassering av medisinstudenter i 

desentral 2 til Uganda skulle gjennomføres for det etterfølgende opptaket: Studentene sender 

begrunnet søknad. Kriteriet som må være oppfylt: være ajour i studiet. Deretter foretas det 

loddtrekning mellom de aktuelle studentene: http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-

utval/programutvalgene-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet/programutvalg-for-

medisinstudiet/referat-fra-programutvalg-for-medisin-2013  

Det er ønskelig at også medisinstudenter som søker om delstudium i utlandet kan rangeres på 

bakgrunn av loddtrekning, fremfor utregnet karaktersnitt i et lite utvalg kurs på medisinstudiet. Ellers 

vil rangering av kvalifiserte søkere på medisinstudiet gjøres i tråd med reglement for uttak og 

stipendtildeling for delstudier i utlandet ved UiB § 3. Kriterier som må være oppfylt for å kvalifisere 



for uttak til delstudier må være i samsvar med UiB sitt i reglement for uttak og stipendtildeling for 

delstudier i utlandet § 2. I tillegg innebærer å være «kvalifisert» å være ajour i studiet.  

Basert på punktene ovenfor ble det lagt frem forslag til vedtak i PUM 27.11.2013 om å erstatte 

punktet «utregnet karaktersnitt» med kriteriet loddtrekning mellom kvalifiserte søkere.  

Følgende ble vedtatt av PUM 27.11.2013:  

Det er kun punktet med utregnet karaktersnitt som endres. De andre punktene følges videre i 

henhold til reglement for uttak og stipendtildeling for delstudier i utlandet ved UiB § 3. 

 

PUM går inn for endret praksis for rangering av søkere til delstudier i utlandet, med virkning fra 

søknadsfristen for utveksling 1. februar 2014.  

Vi erstatter kriteriet “utregnet karaktersnitt” med kriteriet loddtrekning mellom de kvalifiserte og 

aktuelle studentene.  Det er en forutsetning at studentene er a jour i studiet for å være kvalifiserte. 

 

Ny praksis for rangering av kvalifiserte konkurrerende søkere om delstudium i utlandet i 

medisinstudiet blir derfor følgende ved MOF: 

- Loddtrekning mellom kvalifiserte (ajour i studiet) og aktuelle studenter 

- Om delstudiet i utlandet støtter opp under studentens gradsstudium ved Universitetet i 

Bergen. 

- Om søkeren har, eller vil kunne tilegne seg, tilstrekkelige språkkunnskaper for å gjennomføre 

delstudiet i utlandet. 

- Søkere som ikke tidligere har gjennomført delstudier i utlandet som del av cand. med vil 

prioriteres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



2. Innføring av ny nominasjonsprosedyre for medisinstudenter som søker 

om delstudium i utlandet 

 

Bakgrunn:  

Konkurransen om utvekslingsplasser til nordiske universitet på medisinstudiet er stor.  I 

samarbeidsavtalene vi har i medisin innenfor Norden er det spesifisert et bestemt antall plasser til 

studentmobilitet.  Det innebærer en forpliktelse til å kunne tilby det avtalefestede antall plasser til 

studentmobilitet mellom avtalepartnerne, men det betyr ikke nødvendigvis at man tildeles plasser på 

de kursene studentene faktisk søker om opptak til da et opptak avhenger av bl.a. kapasitet på de 

aktuelle kursene.  Erfaring viser at i blant tildeles vi flere plasser enn det antallet som er spesifisert i 

avtalene, mens andre ganger får vi ingen plasser i de kursene studentene søker om opptak til. Dette 

medfører uforutsigbarhet ettersom det antall plasser vi får tildelt ved våre samarbeidsuniversitet 

varierer fra semester til semester, og normalt får vi ikke bekreftet antall tildelte plasser før 

studentene mottar bekreftelse i form av et opptaksbrev fra samarbeidsuniversitetet. For studenter 

som ikke har fått plass på verken sin 1. 2. eller 3. prioritet vil det da være for sent å søke om opptak 

som utvekslingsstudent andre steder ettersom samtlige søknadsfrister har gått ut.  

 

Inntil nå har vi løst det på følgende måte for å sikre at så mange studenter som mulig skal få 

anledning til å reise på utveksling: 

- Når medisinstudenter søker til UiB om å få reise på utveksling kan de velge 5 

samarbeidsuniversitet i prioritert rekkefølge. Svært ofte søker mange av studentene om 

plass ved de samme populære samarbeidsuniversitetene i Norden.   

- Studentene må derfor rangeres i forhold til hverandre i henhold til reglement for uttak og 

stipendtildeling for delstudier i utlandet ved UiB § 3. Det lages en rangeringsliste for hvert 

kull selv om de egentlig konkurrerer om de samme plassene i henhold til samarbeidsavtalen.  

- Som et resultat av at vi ikke kjenner det antall plasser vi blir tildelt ved hvert enkelt lærested, 

og vi først mot slutten av semesteret får beskjed om hvem som får plass, har studentene blitt 

nominert til flere læresteder i rangert rekkefølge slik at de skal ha anledning til å søke om 

opptak som utvekslingsstudent ved flere steder innen fastsatte søknadsfrister, og dermed få 

mulighet til å være med i konkurransen om plassene på flere steder.  

Denne nominasjonspraksisen kan vi ikke fortsette med av ulike årsaker: 

- Noen studenter holder på plasser i påvente av tilbud fra et universitet høyere opp på 

prioriteringslisten.  Dersom de får plass ved et høyere prioritert ønske trekker de seg fra de 

mindre attraktive plassene noe våre samarbeidsuniversitet ikke setter pris på da det legges 

mye arbeid i å tilrettelegge for studentene, men dette medfører også at disse studentene tar 

plasser fra studenter hos oss som virkelig kunne tenke seg plassen. 

- Våre samarbeidsuniversitet i Norden har gitt tilbakemelding på at det er uakseptabelt at 

studentene nomineres til flere steder. Studentene skal kun nomineres til ett sted. 

- De andre norske universitetene gjør det i henhold til vanlig praksis, dvs nominerer 

studentene kun til ett sted. 

Ny praksis: 

- Studentene søker om delstudium i utlandet som før, og velger 5 samarbeidsuniversitet i 

prioritert rekkefølge i søknadsskjema på StudentWeb: 

http://www.uib.no/mofa/utdanning/utveksling/soknadsprosessen-hvordan-gaar-jeg-frem 

- Rangering av studenter blir gjort i henhold til ny praksis for rangering av kvalifiserte 

konkurrerende søkere om delstudium i utlandet i medisinstudiet ved MOF (beskrevet 

ovenfor)   



- Det lages en rangeringsliste, uavhengig av kull.  

- Med utgangspunkt i rangeringslisten nomineres studentene i prioritert rekkefølge til ett 

samarbeidsuniversitet med bakgrunn i plassering på listen, og antatt antall plasser på det 

enkelte samarbeidsuniversitet.  

- Studenten vil få beskjed om hvor de vil bli nominert, med en kort svarfrist for tilbakemelding 

på om de ønsker å bli nominert til det aktuelle universitetet.  

  

Vi spesifiserer at en nominasjon ikke er det samme som et opptak ved det aktuelle 

samarbeidsuniversitetet. Det er kun en bekreftelse fra oss til det aktuelle samarbeidsuniversitetet på 

at du er en av våre studenter kvalifisert for å søke om et opptak som utvekslingsstudent der.  Neste 

steg i prosessen er å søke om opptak ved samarbeidsuniversitetet du er nominert til.  

Konsekvensen av ny nominasjonsprosess 

Konsekvensen av ny nominasjonsprosess vil kunne bli at noen studenter faller ut av prosessen fordi 

samarbeidsuniversitetet enten ikke kan tilby dem plass på de kursene de faktisk søker om opptak til, 

eller at de ikke har plass på aktuelle kurs til det samme antall studenter som vi nominerer.  På 

tidspunktet studentene får svar på sin søknad, vil det dessverre være for sent å søke om opptak som 

utvekslingsstudent ved de fleste andre universitet.  Det bør imidlertid nevnes at de fleste universitet 

gjør sitt ytterste for å plassere studentene på kursene de faktisk søker om opptak til i henhold til det 

avtalefestede antall plasser. En annen konsekvens vil trolig bli at medisinstudenter blir mer spredt 

ved de ulike samarbeidsuniversitetene, og at vi dermed vil få tatt i bruk plasser som inntil nå ikke har 

vært like godt benyttet. 

 

Ved spørsmål kontakt: 

 

Ane Brorstad Mengshoel │ Internasjonal koordinator  

Det medisinsk-odontologiske fakultet 

Universitetet i Bergen 

Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, 5020 Bergen 

Tel: +47 55 58 61 46 

ane.mengshoel@mofa.uib.no  

 


