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Policy for praktisering av dispensasjonsadgang ved eksamen,
og regulering av antall ganger man får følge full undervisning.
Gjelder alle eksamener for profesjonsstudiet i medisin og praktiseres også for odontologistudenter
som tar MED-1501.
Programstyret for medisin innskjerper praksis ved vurdering av søknader om dispensasjon fra
eksamensforskriften §25 som regulerer adgangen til å fremstille seg til å fremstille seg til samme
eksamen.
Bakgrunnen for dette er ønske om skjerpet kvalitetssikring av våre kandidater gjennom flere ledd;
undervisning, vurdering gjennom arbeidskrav, skikkethetsvurdering og eksaminering. Behovet er
ytterligere forsterket etter at Helse- og omsorgsdepartementet 1.desember 2012 vedtok endringer i
forskriftene som regulerer autorisasjonstidspunktet for leger. Kandidater får nå normalt
autorisasjon umiddelbart etter avsluttende eksamen, mot tidligere hvor de fikk autorisasjon etter
18 måneders godkjent turnustjeneste. Omlegging av autorisasjonstidspunktet stiller strengere krav
til UiTs kvalitetssikring.
Programstyret har ansvar for at det drives kvalitetssikret undervisning og vurdering av
kandidatene, inklusive skikkethetsvurdering. Programstyrets innstilling er at studenter som er syk
eller av andre personlige grunner er indisponert fra å følge undervisning i et fulltidsstudium, bør
søke permisjon. Videre at studenter må være seg bevist før de benytter dette.
Alle studenter som stryker skal fra og med 1.januar 2015 kalles inn til veiledningssamtale hos
studiekonsulenten for at fakultetet skal kunne fange opp hvorvidt de trenger faglig eller annen
oppfølging. Samtalen skal også sikre at studentene er innforstått med studieforskriften og
eksamensforskriften og derved kan forvalter sine rettigheter på best mulig måte.
Dispensasjoner skal i langt mindre grad gis på 1. og 2. studieår.
Søknader om et 4.forsøk vurderes og kan innvilges forutsatt grundig og presis dokumentasjon.
Søknader om et 5.forsøk bør kun innvilges for eksamen i MED-3600.
I tråd med dette regulerer programstyret samtidig studentenes adgang til å følge full undervisning.
En student kan følge full undervisning (grupper, pku og annet) to ganger.
Studenter som av ulike grunner slutter på studiet etter fullført 3.studieår, kan søke om å få tildelt
graden «Bachelor i fritt sammensatte fag – fordypning i medisin». Denne bachelorgraden kan
brukes som grunnlag for andre masterprogram ved Helsefak eller andre læresteder.
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