UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET
Gjelder til og med 14. august 2016

Kapittel 2 Grader
§ 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master
pkt. 3
Forskerlinjen i odontologistudiet gis ett år tillegg i tid til å arbeide med forskning.

Kapittel 3 Studier
§ 3.3 Innpassing, fritak og godkjenning
pkt. 8
Profesjonsstudiene
Fritak for eksamen i enkeltemner eller hele studieår gir ikke automatisk grunnlag for overføring til
høyere kull.
Ved vurdering av fritak for eksamen/undervisning skal det normalt ikke være gått mer enn fem år
siden eksamen/undervisning i emnet/emnene ble gjennomført.
Medisin
Fritak for første år på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen kan gis på grunnlag av fullført og
bestått første år av medisinstudiet ved enten Universitetet i Tromsø, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet eller Universitetet i Oslo. Det kan stilles krav om tilleggsemner.

Kapittel 4 Opptak og utdanningsplan
§ 4.1 Generelt om opptak og opptaksbehandling
pkt. 5
En student på ernæring, farmasi medisin, odontologi og tannpleie som har mistet
studieretten/studieplassen på grunn av manglende progresjon, inklusiv overskridelse av
tidsbegrensingsreglene, har ikke rett til å søke opptak på ny.

§ 4.6 Manglende progresjon i henhold til utdanningsplan
pkt. 5
Det er en ytre tidsbegrensning i studieløpet for studieprogrammene ved Det medisinskodontologiske fakultet.

Studenter på studieprogrammene ernæring, medisin, odontologi og tannpleie som har 2 stryk i
samme emne flyttes ned et kull. Studenter på studieprogrammene i farmasi som ved utgangen av et
semester står til rest med 30 studiepoeng eller mer i forhold til den progresjon som
utdanningsplanen angir vil bli overført til et lavere kull.
Fra og med klinikken flyttes studenter på medisin, odontologi og tannpleie ned ett kull etter 2 ikke
beståtte eksamensforsøk i samme semester. Alle obligatoriske aktiviteter må være bestått for å gå
videre til neste semester. En student kan ikke gjenta samme studieår mer enn 1 - én – gang på disse
studieprogrammene.
For medisin og odontologi skal alle emner tilhørende 1. og 2. studieår (preklinikk) være bestått ved
inngangen til 3. studieår (klinikk). Dette inkluderer ex. phil. og medisinsk nomenklatur. Dersom en
student ikke har bestått to (2) av emnene i preklinikk tillates ikke opprykk til klinikk, og studenten
flyttes ned ett kull med krav om oppmelding og bestått eksamen i første halvdel av høstsemesteret i
3. studieår. Hvis studenten har stryk i en (1) eksamen i 4. semester, gis mulighet for ny eksamen i 5.
semester. Ved ikke bestått ny eksamen i starten av 5. semester flyttes studenten ned ett kull. For
studenter på profesjonsstudiet i farmasi må alle tidligere emner være bestått for å kunne starte på 4.
året av studiet. Dersom eksamen i et emne (10 SP) ikke er bestått kan studenten etter innvilget
søknad fra programutvalget starte på 4. året av studiet.
For studieprogrammene ernæring, farmasi, medisin, odontologi og tannpleie kan ikke
utdanningsplanen eller rekkefølgen på eksamenene endres. En student skal følge progresjonen for
kullet studenten til enhver tid tilhører. Den som på grunn av sykdom eller av andre tungtveiende
grunner ønsker å fravike tidspunktet for undervisning eller eksamen i ett eller flere emner, må søke
fakultetet om dette. Begrunnet søknad må sendes senest en (1) måned før undervisningsterminen i
emnet tar til.
Medisin
Ved medisinstudiet deles studentkullet i et A- og et B-kull fra og med høsten 3. studieår (klinikk).
Odontologi og tannpleie
For odontologi og tannpleie gjelder egne regler i forbindelse med studieplanfestete prøver:
Dersom angjeldende fagområde/blokk, etter en skriftlig prøve og 2 gjentatte studieplanfestete
prøver (muntlig eller skriftlig), ikke kan gå god for at studenten har tilstrekkelige kunnskaper til å
starte eller fortsette med pasientbehandling, flyttes studenten ned ett studieår.
Farmasi
For å starte på masteroppgaven, kreves det at studenten har fullført og bestått alle emneeksamener.
Programutvalget kan i enkelte tilfeller gi dispensasjon fra dette kravet.
Master
Alle masterstudenter skal inngå en masteravtale. En masteravtale består av 3 deler; en generell del,
veiledningskontrakt og milepælsplan. Se den til enhver tid gjeldende studieplan.
•

Studieprogresjonen fastsettes i mastergradsavtalen. Ved eventuelle endringer i progresjonen
underveis i masterstudiet kan avtalen endres tilsvarende.

For studieretningene Fysioterapivitenskap, Sykepleievitenskap og RAB-fag, som tar opp både heltidsog deltidsstudenter, gjelder egne regler.
Utsatt innlevering av masteroppgaven
Ved sykemelding utsettes innleveringsfristen tilsvarende. Det kreves gyldig legeattest.
Dersom oppgaven ikke kan leveres innen fristens utløp, kan det sendes søknad om tilleggstid når det
foreligger andre særskilte grunner enn at studenten er syk. Frist for søknad er en (1) måned før den
opprinnelige innleveringsfristen. Særskilte grunner kan være:
•

Veileder er sykmeldt

•

Kontraktbrudd fra veileder

•

Dokumentert forsinkelse pga feil/forsinket materiellforsendelse eller mangel på informanter

•

Personkonflikt student/veileder

Dersom oppgaven ikke kan leveres til utsatt frist, må det sendes en skriftlig søknad om ytterligere
forlengelse. Programutvalget kan innvilge eller avslå søknaden.
Tidsbegrensning
Medisin
1. Studieplan for Medisinstudiet ved UiB gir varighet i 6 år for A-kull og 6 ½ år for B-kull.
1a. Maksimal studietid er 9 år for A-kull og 9 ½ for B-kull (se også 2-årsregelen i § 11). For
forskerlinjestudenter er maksimal studietid forlenget med ett år.
1b. Maksimal studietid i studiets preklinikk skal ikke overskride 2 år utover normert tid.
1c. Maksimal studietid i studiets klinikk gjelder tilsvarende som for 1b.
Ernæring, odontologi og tannpleie
Maksimal studietid er for Bachelor i human ernæring 5 år, for Bachelor i tannpleie 5 år, og for
Integrert masterstudium i odontologi på 8 år. For forskerlinjestudenter i odontologi er maksimal
studietid forlenget med ett år.
Farmasi
1. Maksimal studietid for Integrert masterprogram i farmasi ekskl. godkjente permisjoner, skal ikke
overskride 8 år (normert studietid 5 år).
2. Maksimal studietid for Master i farmasi for reseptarer ekskl. godkjente permisjoner, skal ikke
overskride 5 år (normert studietid 3 år).
Master
Maksimal studietid for masterstudiene er tilsvarende 4 års heltidsstudium.
Generelt
For alle studieprogrammene som er nevnt ovenfor gjelder at permisjoner/tilrettelegging med

bakgrunn i sykdom eller andre tvingende sosiale forhold kan gi rett til å overskride de ytre
tidsrammene.

§ 4.7 Permisjon
pkt. 7
For studieprogrammene Bachelor i ernæring, Profesjonsstudium i medisin, Integrert masterstudium i
odontologi og Bachelor i tannpleie innvilges ikke permisjon før fullført og bestått første studieår.
Søknad om studiepermisjon innvilges bare for inntil ett år om gangen. Forlenget permisjon gis bare i
spesielle tilfeller.
• Studenter kan før valg av oppgave få inntil ett års permisjon fra masterstudiet uten å oppgi
noen grunn. Melding om permisjon må gis innen fastsatt frist for valg av oppgave. Ved
permisjon utover ett år må søknaden begrunnes.
• Ved permisjon lengre enn ett år kan programutvalget i samråd med veileder vurdere om det
skal gis en ny oppgave.
• Normalt vil slike permisjoner kunne forlenge studieløpet totalt med maksimalt to år utover
normert studietid.
• Ved permisjon etter disse regler skal masterkontrakten og veiledningskontrakten endres
tilsvarende.

Kapittel 6 Vurdering
§ 6.1 Allment om vurdering
pkt. 4
Ernæring, medisin, odontologi og tannpleie
En student som ikke består ny eksamen i et emne, kan ikke fortsette på samme kull, men må
fremstille seg til ordinær eksamen med kullet under.

§ 6.7 Annullering av vurderingsmelding
pkt. 1
Ved studieprogrammene Bachelor i ernæring, Integrert masterstudium i farmasi, Profesjonsstudium i
medisin, Integrert masterstudium i odontologi og Bachelor i tannpleie gjelder ikke
annulleringsordning.

§ 6.8 Antall vurderingsforsøk
pkt. 4
Master
Dersom ikke oppgaven leveres innen fastsatt frist og det ikke foreligger søknad om forlenget frist,
regnes det som endelig stryk. Med «endelig stryk» menes at oppgaven ikke kan leveres på nytt i
revidert eller supplert form.
Sensur
En masteroppgave som er vurdert til karakteren F (ikke bestått) kan leveres på nytt i revidert eller
supplert form, og med ny frist. Hvis den reviderte oppgaven får strykkarakter, kan den ikke leveres på
nytt. I slike tilfeller kan studenten søke om nytt opptak og ved eventuelt opptak få tildelt ny oppgave.
Ny oppgave kan tildeles bare en gang.

Kapittel 7 Karaktersystem og sensur
§ 7.2 Sensur
pkt. 2
Farmasi
Eksamen i emner som undervises ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet er underlagt
MNFs utfyllende regler.

§ 7.7 Anonymitet ved sensur, begrunnelse og klage over
karakterfastsettingen
pkt. 3
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet skal alle dokumenter i klagesaker sendes til
klagesensorene. Anonymitet skal sikres.

