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§1 Sammensetning
Permanent eksamensutvalg (PEU) består av en representant for de vitenskapelig ansatte ved
hvert av de tre medisinske institutter. Representantene bør ha tidligere erfaring fra
eksamenskommisjonsarbeid. En av representantene bør ha sin medisinske utdanning fra
Universitetet i Tromsø. Hvis ingen av de tre instituttrepresentantene er uteksaminert i Tromsø,
oppnevnes om mulig et fjerde medlem som representant for tidligere Tromsø-studenter. PEU
oppnevnes av Programstyret for medisin, som også oppnevner utvalgets leder. Leder og
medlemmer av PEU godskrives med 50 timer undervisningsarbeid hver for oppdraget..
En representant for medisinerstudentene på 5.studieår fungerer som konsulent for PEU.
§2 Student-konsulent
Seksjon for utdanningstjenester søker hvert år etter en student på 5.studieår som vil ta på seg
lønnet oppdrag som konsulent for PEU. Studentens navn skal ikke være kjent for øvrige
studenter. Medlemmene av PEU bestemmer i hvilke saker studenten skal konsulteres.
§3 Mandat
Permanent eksamensutvalg skal sikre kontinuitet innen skriftlige eksaminering i de
emneeksamener som avholdes, i forhold til tema, omfang og vanskelighetsgrad. PEU skal
godkjenne eksamensoppgaver utarbeidet av den enkelte eksamenskommisjon. PEU skal
behandle eksamensrapport fra den enkelte eksamenskommisjon etter at eksamen, sensur og
klagebehandling er ferdig.
§4 Arbeidsform
Permanent eksamensutvalg skal senest 1.april få tilsendt utkast til oppgavesett og
sensorveiledning for ordinær- og utsatt eksamen for de ulike emner. Sensorveiledning
oversendes PEU for å gi nærmere informasjon om oppgavesettets tiltenkte vanskelighetsgrad.
Sensorveieledningen skal per definisjon ikke godkjennes av PEU.
Kommunikasjon med PEU kan skje i møter, per e-post eller per telefon. Den enkelte
eksamenskommisjonen skal, ved behov, ta initiativ til møte med PEU. Medlemmene av PEU skal
avgi felles uttalelse til den enkelte eksamenskommisjon.
Oppgavesett skal være ferdig godkjent innen 15.april. PEU skal motta rapporter fra den enkelte
eksamenskommisjon om gjennomføringen av eksamen. Rapportene skal inneholde
opplysninger om strykprosent for eksamen som helhet og en vurdering av
eksamensresultatene i forhold til de enkelte oppgaver. Rapport med påfølgende uttalelse fra
PEU skal oversendes Programstyret for medisin.
Seksjon for utdanningstjenester yter administrativ støtte til PEU ved behov.

