Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – mai 2015
Arbeid i semesterstyrene 3. – 8. semester
22. mai var semesterstyreledere og semesterkoordinatorer samlet til et møte for informasjon og
statusoppdatering. Hovedbudskapet fra møtet er at noe av det viktigste som skjer de nærmeste
månedene er å få oversikt over fagene på langs gjennom studiet.
De vedtatte semesterskissene viser fordelingen av fagene. Prosentangivelsene markert for fag skal
tolkes som bidrag til læringsmålene i semesteret, og ikke konkret som ren undervisningstid for hvert
fag. Det er viktig å identifisere faglige tilknytningspunkter mellom fagene innen hvert semester, og
samtidig få til en sammenheng og progresjon innen hvert fag på langs gjennom studiet.
Semesterstyrene skal arbeide med mulig tilknytning mellom fagene innen det enkelte semesteret.
Sammenhengen innen hvert fag og fagområde gjennom studiet må beskrives av det enkelte faget
eller fagområdet. Det er allerede laget langsgående oversikter for mange fag (lagret i fillageret til
gruppen Medisin 2015 på MiSide).
Det er en særskilt utfordring med fagfelt som involverer flere av fagene eller spesialitetene som
allerede er definert, og fagfelt som ikke er tydelig representert i planene. Semesterstyreleder Atle
Brun er i en arbeidsgruppe som har laget en minifagplan for allergologi, og dette arbeidet ble
presentert i møtet som eksempel på et slikt langsgående fagfelt.

Informasjon om studieplanarbeidet og kontakt mellom semesterstyrene
Vi minner om at det er opprettet en gruppe på Mi Side – Medisin 2015 – for å samle informasjon for
semesterstyene og andre grupper som arbeider med studieplanen. Gruppen er åpen og alle ansatte
med interesse for studieplanarbeidet kan melde seg inn for å følge med på informasjonen som legges
ut. Egen veileder for bruk og innlogging er utarbeidet.

Fellesseminar høsten 2015
Det er planlagt et felles seminar for alle representanter i semesterstyrene til høsten. Tidspunkt i
oktober bekreftes snarlig. Tema blir samarbeid og fag på langs, undervisnings- og vurderingsformer,
drøfting av foreløpige planer fra semesterstyrer og studentperspektiv på en helhetlig studieplan.

Oppnevning av semesterstyrer for 9. – 12. semester
Arbeidet med sammensetning av de siste semesterstyrene har tatt litt tid, men nå er oppnevning rett
rundt hjørnet. Her er en fullstendig oversikt over semesterstyreledere og semesterkoordinatorer slik
det vil være fremover:

Semesterstyre

Leder av semesterstyret

Semesterkoordinator

1.og 2. semester

Institutt med
semesteransvar
IBM

Per Øyvind Enger

Kristin Walter - foreløpig

3. og 4. semester

IBM

Olav Tenstad

Bianca Nygård – foreløpig

5. semester

K2

Atle Brun

Janicke Liland Bjørke

6. semester

K1

Jan Hatlebakk

7. semester

K1

Kjell-Morten Myhr

8. semester

K1

Kari Indrekvam

9. semester

K2

Nils-Halvdan Morken

Lise Skålvik Amble og Kari
Tollefsen Strømme
Aase Eide Osa og Lise Skålvik
Amble
Atle Baaserud/Eli Lundal Grøhn
og Janicke Liland Bjørke
Tore Lillebø

10. semester

IGS

Ole Jacob Møllerløkken

Randi Oen

11. semester

IGS

Øystein Hetlevik

Erlend Nåmdal

12. semester

K2

Eva Gerdts

Atle Baaserud/Eli Lundal Grøhn,
Kari Tollefsen Strømme, Janicke
Liland Bjørke

Studiestart uke 33
Mandag 10. august kl. 09.00 starter vi opp den nye studieplanen for et nytt kull medisin- og
tannlegestudenter! Den første uken blir preget av et introduksjonskurs, der fakultetsansatte og
faddere står sammen om å gi en best mulig start på studentlivet ved fakultetet. Det vil være faglige
smakebiter, tips om studieteknikk, gruppediskusjoner om profesjonalitet og etiske dilemma,
omvisinger og annen studentaktivitet som går parallelt med fadderprogrammet. Detaljene for
organisering av hele høstsemesteret faller på plass i disse dager, og det er mange som gjør en stor
innsats for å få brikkene på plass. Ikke minst krever innføringen av UiBs nye digitale eksamenssystem
for høstens underveistester og semestereksamen i ny studieplan ekstra oppfølging.

Mvh,
Prosjektleder/visedekan for medisin Arne Tjølsen
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