
 
Nyhetsbrev studieplan Medisin 2015 – desember 2017  
Høstsemesteret er til endes – og med det første gangs gjennomføring av nytt 5. semester og nytt 9. 
semester i studieplanen.   Det er mye arbeid som er nedlagt for å få disse semestrene i havn, og 
mange skal ha honnør for innsatsen denne høsten. 

Vårsemesteret starter med elektive emner, og fra starten av februar tas det fatt på nytt 6. semester i 
studieplanen. Etter avsatt skriveperiode for særoppgaven starter også nytt 10. semester opp i april. 
Interesserte kan logge seg inn og kikke nærmere på de to emnene i læringsportalen Mitt UiB; 
https://mitt.uib.no/courses/9618  (MED6) og https://mitt.uib.no/courses/10719  (MED10) 

Elektive emner 
Det er veldig flott at så mange elektive emner er på plass allerede. Vi har likevel bruk for enda flere! 
Dekanatet har oppfordret til at det blir laget emner i fagfelt som er hjemmehørende i de andre 
profesjonsstudiene ved fakultetet, for å gi medisinstudentene mulighet for økt bredde i sin 
kompetanse.  I tillegg til dette er det også rom for atskillig flere emner innenfor det vi tradisjonelt 
tenker på som medisinske fag, og vi oppfordrer institutter og fagmiljøer til å gi studentene mulighet 
for fordypning i flest mulig temaer og fagområder.  

Prosjektgruppen og Programutvalg for medisin 
Prosjektgruppen for Medisin 2015 avsluttes til sommeren 2018, og arbeidet skal fases over til 
programutvalget for medisin. Det løpende arbeidet skal ligge i et arbeidsutvalg i programutvalget, og 
for å få til best mulig overføring av kompetanse og best mulig kontinuitet i arbeidet vil det være 
møter mellom prosjektgruppen og arbeidsutvalget i løpet av våren.  

Halvdagsseminar i vårsemesteret 
Som tidligere ønsker vi også i vårsemesteret å tilby en møteplass for å drøfte sentrale tema for 
studieplanarbeidet, og vi ber dere holde av denne datoen:  
 

Onsdag 18. april  

Kl. 08.30 – 12.00  
Sted: Auditoriet, SMU-bygget 
Haraldsplass  

Hovedtemaer:  
Hvordan vurderer og tester vi ferdigheter. 
Hvordan bruker vi de nye systemene Mitt UiB, Inspera, database 
for flervalgsoppgaver etc.  
Program og påmeldingsinformasjon kommer seinere. 

 

https://mitt.uib.no/courses/9618
https://mitt.uib.no/courses/10719


Første ordinære OSCE 
Instituttene er kjent med at datoer for første ordinære OSCE-eksamen er onsdag 20. juni og ev. 
torsdag 21. juni 2018. Alle universitetsansatte i vitenskapelig stilling må i utgangspunktet sette av 
dagen(e) til eksamen! Ansvarlige for eksamen i 6. semester vil sammen med ressursgruppen for OSCE 
følge opp planleggingen utover våren. 

 

Med ønske om en god jul og et godt nyttår,  

Prosjektleder Arne Tjølsen 
19. desember 2017 
 


