Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – august 2017
Høstsemesteret er i gang for fullt, med oppstart av nytt 5. semester og 9. semester i studieplanen.
I 5. semester (MED5) undervises generell patologi, generell farmakologi, generell medisinsk biokjemi,
generell radiologi, sirkulasjon 2, respirasjon 2 og epidemiologi. Flere av fagene vil benytte Teambasert læring (TBL) som undervisningsmetode. 9. semester (MED9 og MEDFØD/MEDPED) har en
utfordrende høst med to kull som skal ha pediatri og gynekologi/obstetrikk parallelt. Det gjøres mye
og godt arbeid for å få begge semestre til å fungere godt.
Interesserte kan logge seg inn og kikke nærmere på de to emnene i læringsportalen Mitt UiB;
https://mitt.uib.no/courses/7414 (MED5) https://mitt.uib.no/courses/7417 (MED9)
Nytt om semesterstyrer
For semesterstyret første studieår overtar Knut Teigen nå som semesterstyreleder etter Anni
Vedeler, og for 7. semester har Gunnar Høvding overtatt som ny semesterstyreleder etter KjellMorten Myhr. Vi takker de avtroppende semesterstyrelederne for god arbeidsinnsats, og ønsker de
nye lykke til!
Det er også noen endringer i andre semesterstyrer, og en oppdatert oversikt ligger under moduler i
gruppen Medisin 2015 på Mitt UiB - https://mitt.uib.no/courses/2591
Viktige datoer i høstsemesteret
Denne høsten er det noen datoer det er verdt å merke seg i studieplanarbeidet:
Torsdag 28. september Halvdagsseminar Hovedtema: Skriftlige vurderingsformer
for
Semestereksamen, flervalgsoppgaver - hvorfor og
Kl. 12.00 – 15.30
semesterstyrer og hvordan tester vi? Detaljert program kommer snart.
Sted: Aud B301,
fagansvarlige
sentralblokken HUS
Påmelding:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3732500

Onsdag 8. november

Fjerde og siste
OSCE-pilot

Tirsdag 21. november

Halvdagsseminar Nærmere informasjon om seminaret følger.
for
semesterstyrer og
fagansvarlige

Kl. 08.30 – 11.30
Sted: Aud. BUS1, HUS

Hold kontakt med ressursgruppen for OSCE;
Ketil.Grong@uib.no eller karen.budal@uib.no

Første ordinære OSCE
Det ble i juni sendt ut forhåndsvarsel til instituttene om dato for første ordinære OSCE-eksamen
våren 2018, datoer fastsatt til onsdag 20. juni og ev torsdag 21. juni 2018. Alle universitetsansatte i
vitenskapelig stilling må i utgangspunktet sette av dagen(e) til eksamen. Det er stort behov for
eksaminatorer, og det er allerede inneværende høst fastsatt frist for innmelding av navn og forslag til
eksamensoppgaver.
Kurs i regi av Enhet for læring
Kurstilbud til undervisere ved fakultetet for høsten 2017 er formidlet til instituttene og vi minner om
at program og påmeldingsmulighet ligger på nettsiden til Enhet for læring:
http://www.uib.no/med/enhetforlæring/109244/program-høsten-2017
Det vil blant annet være workshops med tema MCQ/flervalgsoppgaver og studentaktiv undervisning.
Meld dere på!

Beste hilsen,
Prosjektleder Arne Tjølsen
16. august 2017

