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Semesterskisser for 3. – 8. semester 

Alle semestrene i 2. og 3. studieår (3. til 6. semester) ble diskutert i fellesmøte mellom 

semesterstyrene 4. november. Instituttene vurderte også skissene for semestrene. Programutvalget 

behandlet semestrene 11. november, og vedtok skissene med noen få kommentarer.  

Semesterstyret for 7. semester har nylig levert skisse for sitt semester, med behandling i 

Programutvalget onsdag 9. desember.  Semesterstyret for 8. semester leverer sin skisse 1. februar. 

I løpet av det kommende vårsemesteret skal de aller først detaljene for 3. og 7. semester legges, slik 

at timeplanene er på plass i mars. Parallelt blir planene for de øvrige semestrene videreutviklet med 

egne frister. 

 

Tidlig praksis 

«Tidlig praksis» er et nytt tiltak i Medisin 2015, som begynner allerede i vårsemesteret i første 

studieår med et todagers opphold ved en sykehusavdeling. Dette skjer allerede nå 13. og 14. januar. 

Dette erstatter ikke annen klinisk undervisning, og det har også en del andre læringsmål. I disse korte 

periodene skal studentene være ved poster/avdelinger ved Haukeland og Haraldsplass, og 

studentene kommer i kontakt med sykehusvirksomheten på en annen måte enn i en spesifikk 

undervisnings-setting. De får dermed tidlig i studiet et bilde av forhold på arbeidsplassen, legens 

arbeid og samspill med kolleger, andre yrkesgrupper, pasienter og pårørende.  

Det tilstrebes at hver student får alle sine opphold på samme sted, og for hvert semester er det 

beskrevet mål for oppholdet som er tilpasset hvor langt studenten har kommet i studiet. I tillegg til 

de 2 dagene i 2. semester, blir det 1 uke i 3. og 4. semester og 2 uker i 5. og 6. semester. Se nærmere 

på http://www.uib.no/mofa/93534/tidleg-praksis 

 

Status første semester 

Semestereksamen er nettopp avholdt for det første kullet som er i gang med Medisin 2015. Det har 

vært mye spenning knyttet til den, siden alt virker litt nytt – det er ikke eksamenssett med gamle 

eksamensoppgaver å se på, og det er mye stoff å forberede seg på. Men studentene har vært 

gjennom underveisprøver, som har gitt tilbakemeldinger underveis, og underviserne har arbeidet 

med å gi så god informasjon og rettledning som mulig. Studentene har gjennom semesteret vist stor 

entusiasme, og vi setter stor pris på både det og på litt tålmodighet og velvilje som har fått 

semesteret til å gli. 



Langsgående fag i studiet 

De fleste fag som undervises over flere semestre har nå på plass en fagansvarlig som skal ha oversikt 

over helheten i faget. Det er vesentlig at fagene på denne måten blir sett i sammenheng, slik at det 

blir en bevisst dekning av faget og en progresjon gjennom studiet.  

Planer for våren 2016 

Det planlegges følgende samlinger for semesterstyrene i løpet av vårsemesteret, så hold foreløpig av 

disse datoene: 

Onsdag 10. februar – kl. 08.30 – 11.30 

Onsdag 2. mars  - kl. 08.30 – 11.30 

Onsdag 13. april – kl. 08.30 – 12.00 

 

Vi er ved avslutningen av enda et travelt og innholdsrikt år for Medisin 2015, og jeg har mange å 

takke for stort engasjement, mye motivasjon og stor arbeidskapasitet. Studiet er i gang, og frister for 

skisser, beskrivelser og timeplaner kommer på løpende bånd. Både undertegnede og 

prosjektgruppen vil takke alle vitenskapelig ansatte, studentrepresentanter og studieadministrative 

som gjør en kjempejobb i prosessen! 

En riktig god jul ønskes dere alle! 

Beste hilsen,  

Prosjektleder/visedekan for medisin Arne Tjølsen 

11. desember 2015  

http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib 

 


