Utfyllende bestemmelser for Bodø og Finnmark som
undervisningssted for MED-3501, MED-3502 og MED-3600 ved
Profesjonsstudiet i medisin ved UiT Norges arktiske universitet
Gjelder fra januar 2016
Opptaksprosedyre


Informasjonsmøte om Bodø og Finnmark som studiested skal skje høstsemesteret 1.
studieår. Studenter på høyere kull vil også inviteres.
Søknadsfrist for studenter til og med kull 12:
o Fra 1. studieår og frem til 15. november høsten 4. studieår kan man søke seg til
Bodø for 5. og 6. studieår og få bekreftet plass.
o Det praktiseres først til mølla prinsippet, og det opereres med ventelister.
Dette gjelder også MK-12 studenter som søker seg til Finnmark.
o Skulle det finnes ledige plasser i Bodø/Finnmark kan disse søkes på i løpet av 5.
studieår.
Søknadsfrist for studenter på kull 13
o Søknadsfrist for Bodø er 15.april 3. studieår
o Søknadsfrist for Finnmark er 1. mars 4. studieår.
o Det vil ikke bli foretatt loddtrekning for kull 13 ved ledige plasser etter 1.mars 2017.
Søknadsfrist og trekning for studenter fra og med kull 14:
o Søknadsfrist for Bodø/Finnmark er 15. april 3. studieår.
o Dersom plassene i Bodø/Finnmark ikke er fylt til denne datoen, vil det bli foretatt
trekning fra resten av kullet for å fylle plassene.
o Skulle det være flere søkere enn det er plasser vil de som søkte først få plass.
Det vil også bli satt opp en venteliste.



For øvrig gjelder «Utfyllende bestemmelser for tildeling av særplass og særordning i praksis»
https://uit.no/Content/394023/Vedtatte%20retningslinjer%20for%20tildeling%20av%20s%C3%
A6rplass%20og%20s%C3%A6rordning%20i%20praksis%20for%20studenter%20ved%20Det
%20helsevitenskapelige%20fakultet.pdf



Studenter som stryker til ordinær eksamen MED-2521 beholder sin tildelte plass i
Bodø/Finnmark dersom de består kontinuasjonseksamen samme høst.



Skulle det oppstå endringer slik at det blir ledige plasser i Bodø/Finnmark for bare 6.
studieår, kan disse søkes på i løpet av 5. studieår.



Studenter som eventuelt skulle gå ut i permisjon under oppholdet i Bodø/Finnmark skal
normalt gjenoppta studiene i Bodø/Finnmark etter endt permisjon.

Økonomisk støtte, bolig og undervisningssted
5. studieår i Bodø/Finnmark;




Det utbetales flyttestøtte på inntil kr. 7500,- (gjeldende sats) for dokumenterte flytteutgifter
fra Tromsø til Bodø/Finnmark. I tillegg dekkes billigste reise. Dette gjelder bare studenter
som tar 5. og 6. studieår i Bodø/Finnmark.
Det utbetales godtgjørelse for ekstra bolig (i henhold til Helsefaks «Utfyllende
bestemmelser for økonomisk støtte ved praksis») for den perioden man er på legekontor
og/eller DPS.
Ved dagpendling til legekontor utbetales dekning av dokumenterte reiseutgifter i tråd med
«Retningslinjer for dekning av utgifter ved praksisutplassering ved Det
helsevitenskapelige fakultet»:
https://uit.no/Content/394022/Vedtatte%20retningslinjer%20for%20dekning%20av%20utgi
fter%20ved%20praksisutplassering%20ved%20Det%20helsevitenskapelige%20fakultet.p
df



Hver enkelt må skaffe bolig selv for praksisutplasseringen 5. studieår.



For studenter i Bodø betales semesteravgift ved behov til Studentsamskipnaden i Bodø.
Dette gir tilgang til alle tilbud hos SSIB.



For 5. studieår får alle Bodøstudenter sykehuspraksis ved Nordlandssykehuset i Bodø.
For 5. studieår får alle Finnmarksstudenter sykehuspraksis ved lokalitetene i
Finnmarkssykehuset.



6. studieår i Finnmark:
o Studenter i Hammerfest får leie bolig gjennom Hammerfest kommune iht gjeldende
studentsats. Studentene forventes å inngå leieavtale innen 1. juli (før semesterstart
6. studieår)
o 6.årsstudenter i Karasjok får tilgjengelige rom på motellet «Den hvite rein» evt.
annet innkvarteringssted etter avtale med Karasjok kommune. Helsefak dekker
bokostnadene for studentene i den perioden som de oppholder seg i kommunen.
o 6.årsstudenter får tilbud om studentbolig fra Norges arktiske studentsamskipnad
når de oppholder seg i Alta kommune høsten 2017. Helsefak dekker bokostnadene
for studentene i den periode som de oppholder seg i kommunen.

Mulighet for å reise tilbake til Tromsø etter 5. studieår eller gjøre om på inngått avtale om
Bodø/Finnmark som studiested for 5. og 6. studieår.
Ved fremlegging av dokumentasjon på tungtveiende personlige årsaker skal studenter som søker
seg tilbake til Tromsø etter 5. studieår i Bodø/Finnmark kunne få medhold i dette. Se kriterier for
tildeling av særplass. Søknader om en slik endring skal leveres studiekonsulent i Bodø/Finnmark
og behandles av Seksjon for utdanningstjenester.
Det utbetales ikke flyttestøtte ved innvilget søknad om tilbakeføring til Tromsø.

