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BESTEMMELSER OM UNDERVISNING, PRØVER OG 
FRAVÆR 
 
Generell informasjon 
Studenten plikter å sette seg inn i de regler, retningslinjer og forhold som berører det 
studieprogram og studiested han/hun til enhver tid tilhører. 
 
Undervisning 
Forelesninger 
All undervisning som er merket med forelesning er frivillige. Studenten er ansvarlig for å 
Oppnå fastsatte læringsmål. 
 
Obligatorisk undervisning 
Kurs, demonstrasjoner, klinisk tjeneste og ekskursjoner er obligatorisk undervisning dersom 
ikke annet er bestemt i studieplanen. 
Før en student kan gå opp til eksamen i et fag/blokk, må studentens deltakelse i obligatorisk 
undervisning være godkjent. Når obligatorisk tjeneste ikke kan godkjennes, skal studenten 
underrettes snarest mulig, og senest en uke før eksamen i vedkommende fag/blokk. 
Obligatoriske kurs, som ikke er bestått, må gjentas i sin helhet. 
En student som ikke får godkjent propedeutisk eller klinisk tjeneste, flyttes ned et studieår. 
 
Prosjektoppgaven 
Prosjektoppgaven må være godkjent for at studenten kan fremstille seg for avsluttende 
eksamener i siste semester. 
 
Prøver 
Fagområdene/blokkene står fritt når det gjelder å arrangere prøver før eller under den kliniske 
tjenesten og i tilknytning til obligatoriske kurs. 
 
Hovedretningslinjer for denne typen prøver er som følger: 
* studentene skal være informert om pensum for prøven 
* skriftlige prøver kan ha en varighet inntil 3 timer 
* prøvene skal vurderes som bestått/ikke bestått 
* prøvene skal vurderes av fagområdets/blokkens lærere 
* nye/utsatte prøver skal finne sted innenfor en ramme på 2 - to - uker. 
* i propedeutiske kurs blir det foretatt en bedømmelse av arbeider som er utført i de 
respektive kurs. 
 
Dersom angjeldende fagområde/blokk, etter en skriftlig prøve og 2 gjentatte prøver (muntlig 
eller skriftlig), ikke kan gå god for at studenten har tilstrekkelige kunnskaper til å starte eller 
fortsette med pasientbehandling, flyttes studenten ned et studieår. 
 
Fritak fra tidligere godkjent undervisning og prøver 
Studenter som flyttes ned et studieår følger studieplanen til sitt nye kull. 
Fagområdene/blokkene kan etter en vurdering frita studenten for hele eller deler av 
undervisningen. 



 
Permisjoner 
Korttidspermisjoner defineres som permisjoner som har en varighet inntil 1 uke. studenter 
som søker korttidspermisjon, foreviser søknaden for alle de involverte fagområder/blokker for 
å få deres påtegning. Instituttet avgjør endelig om søknaden skal innvilges. 
Langtidspermisjon: se Fellesreglement for alle studieprogram ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet, paragraf 10. 
 
Fravær 
Ethvert langvarig fravær fra studiet kan medføre at en student må innpasses til lavere kull. 
Fakultetet avgjør, i samråd med berørte fagområder/blokker, om fraværet har vart så lenge at 
studenten ikke kan følge sitt kull. 


