
 
Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – september 2016 
 
Høstsemesteret er i gang for fullt, med oppstart av nytt 3. semester og 7. semester i studieplanen. I 
3. semester har innføring av team-based learning (TBL) utfordret både lærere og studenter, og for 7. 
semester samarbeider øye, øre-nese-hals, nevrologi og psykiatri om nytt undervisningsopplegg for 
det første overgangskullet. Semestrene har jobbet mye med gode studentsider på læringsportalen 
Mitt UiB, og interesserte kan logge seg inn og kikke nærmere på emnene her; 
https://mitt.uib.no/courses/1994 (MED3) - https://mitt.uib.no/courses/1996 (MED7) 

Semesterstyrer 
Semesterstyret for 3. og 4. semester har f.o.m. denne høsten delt opp organiseringen med egen 
leder for hvert av semestrene; Clive Bramham er ny som leder av 3. semester, mens Olav Tenstad 
fortsetter med ansvar for 4. semester. Bianca Nygård er semesterkoordinator for begge semestrene. 
Oppdatert oversikt over alle semesterstyrene ligger under gruppen Medisin 2015 på Mitt UiB - 
https://mitt.uib.no/courses/2591 
 
Bergensdelegasjon på utdanningskonferansen AMEE 
De siste dagene i august var flere semesterstyreledere og -koordinatorer, fagansvarlige og studenter 
deltakere på den store utdanningskonferansen AMEE i Barcelona. Vi arrangerte en fellesmiddag der 
også deltakere fra ledelsen ved Haukeland universitetssykehus deltok, og det ble både her og under 
konferansen utvekslet mange ideer til videreutvikling og kompetanseheving på utdanningsfeltet. 
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Retningslinjer for semestervurderinger 
Semesterstyrene har ønsker retningslinjer for arbeidet med semestervurderinger, og på sist møte i 
Programutvalg for medisin 21. september ble et siste utkast vedtatt. Den summative vurderingen i et 
semester (emne) kan bestå av inntil 3 vurderingsdeler – hvorav én kan være skriftlig skoleeksamen. 
Føringer for hvordan en slik eksamen skal planlegges og sensureres angis, i tillegg til noen føringer for 
uttrekk til muntlig eksamen, vekting og ev. gjentak av vurderingsdeler.  

Som del av arbeidet med semestervurderinger er også flervalgsoppgaver aktuelt. Her vises det til 
nystartet samarbeid med NTNU om felles databaseløsning for flervalgsoppgaver, se informasjonsbrev 
sendt til instituttene 24. august (sak 2016/6497) 

 
Viktige datoer i høstsemesteret 
Denne høsten er det noen datoer det er verdt å merke seg for studieplanarbeidet: 

1.oktober  Semesterskissen for 
10. semester leveres 

Sendes på høring til instituttene, behandles av 
Programutvalg for medisin i møte 2. november 

9. november OSCE-pilot arrangeres 
for andre gang  

Ressursgruppen har behov for å rekruttere flere 
deltakere på fagsiden, ta kontakt med 
Torbjorn.Jonung@uib.no eller karen.budal@uib.no 

11. november Halvdagsseminar for 
semesterstyrer og 
fagansvarlige 

Tema: Fag på langs – samarbeid på tvers.  
Hvordan få god sammenheng i fag som undervises over 
flere semestre. 
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2424740 

 

Nysgjerrig på studentaktiviserende undervisningsformer? 
Vi vil oppfordre de som er interesserte i nye måter å aktivisere studentene på til å stikke innom noen 
undervisningsøkter der ulike metoder brukes. Vi har satt opp forslag her etter avtale med de som er 
ansvarlige:   

Fredag 30. september kl. 12.30 – 13.30: studentaktivisering med det digitale verktøyet Kahoot i 
kurset for katastrofemedisin, tema «Øyeblikksavgjørelser» v/ Håvard Landsdalen og Marius Berge 

Fredag 14. oktober kl. 12.15 – ca. 15.00: team-based learning (TBL) i nevrobiologi 3. semester v/Arne 
Tjølsen.  

Onsdag 30. november kl. 12.15 – ca. 15.00: TBL med integrasjon av kunnskap i nevrobiologi - 
psykiatri og genetikk v/ Clive Bramham og flere. 

Sted for alle tre økter: Stort auditorium, sentralblokken Haukeland 

Beste hilsen,  

Prosjektleder/visedekan for medisin Arne Tjølsen 
26. september 2016 
http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib 
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