
 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 

Telefon 55582086 

Telefaks 55589682 

post@mofa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7804 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Jonas Lies vei 79 

Bergen 

Saksbehandler 

Tone Larsson 

55586686 

side 1 av 2 

 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Institutt for biomedisin 

Klinisk institutt 2 

Institutt for global helse og samfunnsmedisin 

Klinisk institutt 1 

 

  

  

 

 

 

 

Innhenting av forslag til prosjektoppgaver, odontologi- og 
tannpleierstudiet 

Studenter ved det integrerte masterstudiet i odontologi og bachelorprogrammet i tannpleie 

skriver som en del av utdanningen henholdsvis prosjektoppgave (12 studiepoeng) eller 

bacheloroppgave (10 studiepoeng). Studentene skriver enten enkeltvis, eller to studenter 

skriver sammen. Se emnebeskrivelsene for nærmere opplysninger:  

 

http://www.uib.no/emne/TPBAPROSJ 

 

http://www.uib.no/emne/OD3PROSJ 

 

Det er nå tid for å hente inn forslag til nye prosjekt- og bacheloroppgaver til disse 

studentgruppene. Vi vil be instituttene om å innhente forslag til tema for nye oppgaver fra 

sine fagmiljøer. Veileder med vitenskapelig kompetanse må oppgis for hvert oppgaveforslag.  

 

Odontologi kull 11-16 består i dag av 39 studenter, og vil anslagsvis trenge 22 

oppgaveforslag. Tannpleierstudiet kull 12-15 er på 22 studenter, og vil trenge ca 12 forslag. 

Skriveprosessen for disse kullene vil starte høstsemesteret 2014. Odontologistudentene vil 

levere sine oppgaver i januar 2016, og tannpleierstudentene i april 2015. Fakultetet vil som 

tidligere stå for koordinering av oppgavene i forbindelse med tildeling av oppgaver til 

studentene, innlevering og så videre.  
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Tilbakemelding om tilbudte oppgaver gis ved å fylle ut skjemaet: mal for prosjekt- og 

bacheloroppgave (vedlagt); ett skjema for hver tilbudt oppgave. Disse skjemaene sendes 

samlet fra hvert institutt til tone.larsson@mofa.uib.no, eventuelt på papir til studieseksjonen 

v/Tone Larsson, Det medisinsk-odontologiske fakultet, AHH.  

  

Vennlig hilsen 

 

 

 

Ørjan Leren 

seksjonssjef Tone Larsson 
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