
   

Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – september 2015  

 

Oppstart ny studieplan  

Mandag 10. august gikk startskuddet for ny studieplan i medisin, og de nye studentene på kull 2015 

ble ønsket velkommen. Studentene har de siste ukene deltatt i et spennende faglig og 

studentaktiviserende opplegg med introduksjonskurs i uke 33-34, oppstart av undervisningen i 

«Celle1» uke 35 og et intensivt kurs i akuttmedisin uke 37. Det er lagt ned mye arbeid i de nye 

kursene som tilbys studentene, og prosjektledelsen vil rette en spesiell takk til de som har stått på og 

hatt faglig ansvar den siste tiden; Edvin Schei, Anne Berit Guttormsen, Håvard Landsdalen, Marius 

Berge og Petri Kursula. 

 

Under introduksjonskurset hadde tre eldre studenter også en spesiell rolle i undervisningen, de 

fulgte de nye studentene fra dag til dag og bidro som brobyggere til den nye studenttilværelsen. En 

stor takk til Amandus Ibsen-Børnick, Katja Løvik og Kristian B. Houge for innsatsen! 

 

Fakultetsledelsen setter stor pris på alle positive tilbakemeldinger som har kommet i forbindelse med 

åpningsarrangementet for ny studieplan i Håkonshallen 12. august. Det ble en flott markering av det 

viktige arbeidet ny studieplan representerer – se omtale av arrangementet her:  

http://www.uib.no/aktuelt/90660/nytt-medisinstudium-vil-utdanne-bedre-leger 

 

 

Innlevering av skisser for 3. – 7. semester 

Arbeidet i semesterstyrene for 2., 3. og 4. studieår er på høygir for tiden, og til fristene 1. oktober (3. 

og 4. semester),  1. november (5. og 6. semester) og 1. desember (7. semester) leveres 

semesterskisser. Disse sendes ut til instituttene for drøfting, og det legges opp til presentasjon av 

skissene og drøftinger på tvers i et felles studieplanseminar onsdag 4. november. Programutvalg for 

medisin skal behandle semesterskissene for 3. – 6. semester i et utvidet møte 11. november.  

Egen informasjon og påmelding til studieplanseminaret 4. november sendes ut snarlig. 

 

Langsgående fag i studiet 

Det viktigste arbeidet i alle semesterstyrene er å få oversikt over fagene på langs gjennom studiet. 

Hvert semesterstyre legger opp undervisningen bare i en avgrenset del av studiet, og er derfor 

avhengig av at sammenhengen innen hvert fag og fagområde gjennom studiet blir beskrevet av det 

enkelte faget eller fagområdet selv. En god del fag har allerede laget oversikter, og gjennom arbeidet 

i semesterstyrene kommer det frem behov for slike oversikter for flere fag. Etter en planlagt 

gjennomgang av saken i prosjektgruppen kan flere fag bli bedt om å lage oversikter. 



For å sikre god informasjonsflyt for langsgående fag er instituttene nylig bedt om å supplere oversikt 

over fagansvarlige også etter at gamle emner fases ut. Det vil i ny studieplan være 

semesterstyreleder som er emneansvarlig for semesteret (semester=emne), og hvert fag/kurs som 

inngå i semesteret vil ha en fag-/kursansvarlig. For fag som går gjennom flere semestre vil det være 

viktig å ha definert en fagansvarlig som har ansvar for helheten i faget. 

 

Kompetanseheving undervisere – kurs i TBL 

Vi er fra og med dette semesteret så heldige å ha på plass pedagog Monika Kvernenes ved Enhet for 

læring ved vårt fakultet. Hun vil bruke en del av tiden fremover til å bli kjent med instituttene og oss 

undervisere, og det kan forventes i et økt fokus på oppfølging av undervisere og behovene for 

kompetanseheving. 

Enn så lenge legges det til rette for enkelte småkurs, og vi vil her nevne at mandag 12. oktober tilbys 

det et kurs i gruppebasert undervisning (TBL) fra kl. 11.00 – 15.00 her på campus. Kursholdere er 

Olav Tenstad og undertegnede. Egen invitasjon til dette er sendt ut gjennom institutter, 

programutvalg og semesterstyrer. Påmelding innen 6. oktober på denne lenken: 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1484920 

 

Mvh,  

Prosjektleder/visedekan for medisin Arne Tjølsen 

15. september 2015 http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib 

 


