Studieplan for forskerlinjen i medisin
Fører til graden candidatus

medicinae i studieprogrammet forskerlinje i medisin

Godkjent 19.11.14 dato av Programstyret for forskerutdanning
Studieplanen beskriver det som er spesifikt for forskerlinjen i medisin, for øvrig vises det til den
ordinære studieplanen for medisin.

1 INNLEDNING
1.1 Hva er forskerlinjen i medisin
Hensikten med forskerlinjen er å øke rekrutteringen av medisinere til forskning innen basale,
kliniske og samfunnsmedisinske fagdisipliner.
Forskerlinjen medisin er en fordypning innenfor medisinsk forskning, som utgjør 120
studiepoeng utover det ordinære medisinstudiet.
Studiet vil gi den enkelte student mulighet til å fordype seg innenfor et fagfelt. Studentene vil
lære å anvende metodiske verktøy og få økt kunnskap omkring valg av metoder. Videre vil
studentene lære datainnsamling og dataanalyse. Studiet skal utvikle studentens evne til kritisk
tenking og tolkning av data og litteratur samt utvikle ferdigheter i å formidle egen forskning.
Det helsevitenskapelige fakultet har det administrative og faglige ansvaret for studiet.

1.2 Målgruppe
Målgruppen er studenter som har fullført medisinstudiets 2. eller 3. studieår. I særskilte
tilfeller kan det tas opp studenter etter 4. studieår. Man kan søke opptak når man går på 2. år
medisin.

1.3 Opptakskrav
Søknadsfristen er 1. oktober hvert studieår. Opptak krever at studenten har normert
studieprogresjon og har bestått samtlige eksamener i det ordinære medisinstudium frem til en
søker om opptak. Studenter med doktorgrad kan ikke søke.

1.3.1. Intervju
Alle søkere blir innkalt til et intervju. I intervjuet ønsker man å få frem enkeltes egnethet for
forskning med spesiell vekt på modenhet, motivasjon, erfaring og personlige ressurser.
Intervjukomiteen består av faglig leder ved forskerlinjen, en tidligere forskerlinjestudent,
studenttillitsvalgt ved forskerlinjen samt en representant fra fakultetsledelsen. En representant
fra forskningsadministrasjonen fungerer som komiteens sekretær. Intervjukomiteen fungerer
også som opptakskomite og rangerer søkerne. De søkere som blir tilbudt plass ved
forskerlinjen vil bli gitt et betinget opptak.

1.3.2 Krav til opptak
Opptak er betinget av at søkeren innen tre måneder finner hoved- og eventuelt biveileder og
sammen ferdigstille en protokoll innen ytterligere 3 måneder. Forskningsprotokoll og
bekreftelse fra veileder teamet danner grunnlaget for det endelige opptaket som reguleres av
en veiledningskontrakt som spesifiserer plikter og rettigheter for hhv student og veiledere.

1.3.3 Krav om veileder med rett kompetanse
I hht § 16 i phd-forskriften skal hovedveileder normalt ha fast vitenskapelig hoved- eller
bistilling ved fakultetet. Biveiledere må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse, og kan
rekrutteres eksternt.
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1.3.4 Krav til prosjektprotokoll
Prosjektprotokollen skal l være på inntil 10 sider (Times New Roman, skriftstørrelse 12, 1 ½
linjeavstand). Protokollen skal redegjøre for problemstilling(er) og bakgrunnen for den/disse,
og analysemetoder. En framdriftsplan med milepæler for forskningsprosjektet skal angis.

1.3.4.1. Protokollen skal inneholde
•

•
•
•

•
•

Redegjørelse for kunnskapsstatus og begrunnelse for valg av
problemstilling(er).
Problemstillingen må være klart framstilt og tilfredsstillende avgrenset.
Analysestrategi og begrunnelse for hvorfor strategien kan gi svar på
problemstillingen.
Forskningsetisk vurdering: Det må redegjøres de forskningsetiske
problemstillinger prosjektet reiser. Protokollen skal redegjør for om prosjektet
For prosjekter som for om det i prosjektet kan oppstå forskningsetiske
problemstillinger, og om prosjektet er av slik art at det kreves godkjenning jf.
Helseforskningslovens §§ 9 og 10, eller Personopplysningslovens §§ 31 og 32.
Dokumentasjon på godkjenning vedlegges søknaden, eventuelt ettersendes når
det foreligger.
Budsjett: Det må redegjøres for prosjektkostnader og hvordan disse tenkes
(eller er) finansiert.
Tidsperspektiv: Det må redegjøres for hvordan prosjektet skal gjennomføres på
normert tid.

Faglig leder forskerlinjen vurderer og godkjenner prosjektprotokollen og fatter vedtak om
endelig opptak.

1.3.5 Klageinstans
Dersom det oppstår uenighet mellom prosjektansvarlige og faglig leder ved forskerlinjen, skal
prodekan forskerutdanning eller en delegert faglig relevant person avgjøre om prosjektet
holder nødvendig kvalitet.

1.4 Videreutdanning og yrkesmuligheter
Forskerlinjen skal forberede studentene på en avkortet doktorgradsutdanning og gi grunnlag
for en forskerkarriere. Bestått forskerlinjeeksamen kan i noen tilfeller gi tellende tjeneste i
senere klinisk spesialisering i medisinske fag. Det helsevitenskapelige fakultet vil arbeide for
å kunne gi tilbud om avkortet ph.d.-forløp for minimum to forskerlinjestudenter per år for
fullføring av ph.d.- graden

1.5 Undervisnings- og eksamensspråk
Undervisning- og eksamensspråket vil være norsk eller engelsk.
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2 STUDIETS OVERORDNET MÅL
2.1 Læringsutbytte
Det overordnede endepunkt er at en student med gjennomført forskerlinje skal ha ferdigstilt
forskningsoppgaven i form av en publikasjon som 1. eller 2. forfatter i et internasjonalt
tidsskrift med fagfellevurdering.

2.2 Kunnskapsmål
Etter gjennomført FL-medisin skal studenten kunne:
•
•
•
•
•

Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og være i kunnskapsfronten innenfor
sitt spesialiserte forskningsfelt
Anvende fagområdets vitenskapsteori, problemstillinger og metoder
Vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og
prosesser i forskning
Bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, og fortolkninger innenfor
fagområdet
Kjenne til de vanligste vitenskapelige publiseringsformer

2.3 Ferdighetsmål
Etter gjennomført FL-medisin skal studenten kunne:
•
•
•
•
•
•

Formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning
Bestemme valg av relevante design og metoder
Anvende metodiske verktøy
Utføre datainnsamling og -analyse
Håndtere komplekse faglige spørsmål
Utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

2.4 Kompetansemål
Etter gjennomført FL-medisin skal studenten kunne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vise utviklet evne til kritisk tenkning
Tolke data og vitenskapelig litteratur
Ha kjennskap til og erfaring med det å delta i en forskningsgruppe
Ha hatt kontakt med flere forskningsmiljø
Identifisere relevante etiske problemstillinger
Utøve sin forskning i tråd med forskningsetiske retningslinjer
Ha oversikt over nasjonale og internasjonale formidlingskanaler innenfor sitt
forskningsområde
Formidle egne forskningsprosjekt og forskningsresultat i relevante
formidlingskanaler
Delta i debatter innenfor fagområdet

3 ORGANISERING OG STRUKTUR
3.1. Struktur
Forskerlinjen utgjør 120 studiepoeng som fordeler seg på tre deler som alle må være bestått:
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•
•
•

Opplæringsdelen som til enhver tid er regulert av gjeldende ph.d. –forskrift
med utfyllende bestemmelser for Helsefak
Obligatoriske forskerlinjeemner
Forskerlinjeoppgaven

Alle forskerlinjestudenter må ha et år forskning på fulltid og har da 1 år permisjon fra
medisinerstudiet. Bestått forskerlinje gir 120 studiepoeng fordelt på opplæringsdel (30
studiepoeng) og forskerlinjeoppgave (90 studiepoeng).

3.2 Studiestruktur
År Semester Studieløp medisin/FL-i medisin
1
1
Medisin ordinært forløp 1. år
2
Medisin ordinært forløp 1. år
2
3
Medisin ordinært forløp 2. år/ søknad om opptak til FL mulig
4
Medisin ordinært forløp 2. år/endelig opptak FL mulig
Medisin ordinært forløp 3. år/ søknad om opptak til FL mulig og
3
5
mest vanlig her/evt. parallelløp
6
Medisin ordinært forløp 3. år/endelig opptak FL/evt. parallelløp
4
7
Vanlig å ta forskningsår
8
Vanlig å ta forskningsår
5
9
Medisin 4. år/parallell løp FL-medisin
10
Medisin 4. år/parallell løp FL-medisin
6
11
Medisin 5. år/parallell løp FL-medisin
12
Medisin 5. år/parallell løp FL-medisin
Medisin 6. år/parallell løp FL-medisin/eksamen FL vanlig i
7
13
desember
14
Medisin ordinært forløp

3.3 Studieopphold i utlandet
Deler av studiet kan gjennomføres ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Dette kommer i
tillegg til utvekslingsopphold som del av den ordinære medisinerutdanningen.

3.4 Regulering av ordningen
Forskerlinjen reguleres av eksamensforskriften ved UiT samt phd-forskriften med utfyllende
bestemmelser for Helsefak, samt retningslinjer for kvalitetssikring ved UiT

4 INNHOLD
4.1 Innhold i studiet
Studenter som tas opp gjennomfører medisinstudiet i løpet av 7 år, idet det kreves en ekstra
innsats tilsvarende 120 studiepoeng sammenlignet med vanlig 6- årig medisinstudium. Disse
studiepoengene skal gjennomføres ved at man blant annet tar ett års undervisningsfritt fra
medisinstudiet for fulltidsforskning.
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4.2 Forskningsåret
Forskningsåret er en obligatorisk del av forskerlinjen i medisin. Det er veileder og student
som på bakgrunn av forskningsprosjektet avgjør når det er passende å ta ut forskningsåret og
andre aktive perioder. Denne frihet er viktig for å skape fleksibilitet og muligheter i de
individuelle prosjektene, men forskningsåret må være gjennomført innen studenten starter 5.
året på medisin.

4.3 Studiepoengfordeling
90 studiepoeng er knyttet til en gjennomført forskningsoppgave. 30 studiepoeng gis når
opplæringsdelen for ph.d studiet ved Helsefak er gjennomført (inkl. de to obligatoriske emner
for forskerlinjen). Det er til enhver tid den gjeldende ph.d.-forskrift med utfyllende
bestemmelser for Helsefak som regulerer hvordan opplæringsdelen på studiet skal være.
Studenter følger den ph.d.-forskrift som er gjeldende når protokollen er godkjent og studenten
blir tatt opp på forskerlinjen i medisin. Opplæringsdelen for ph.d. -utdanningen består av både
obligatoriske og valgfrie studiepoeng.
Av de valgfrie studiepoeng som kan tas på opplæringsdelen er det to som er obligatoriske for
forskerlinjen. Det ene er forskerlinjeseminarene MED-8005 og det andre er miljøseminarene
MED-8006. Studenter tatt opp på forskerlinjen før 2013 har andre krav til obligatorisk
opplæringsdel spesifikk for forskerlinjen.
De 30 studiepoengene skal være gjennomført og godkjent før forskerlinjeoppgaven leveres 1.
november på 6. år medisin.
Forskerlinjestudenten kan bruke andre deler av sitt prosjekt til fordypningsoppgaven etter 5.
studieår (5. årsoppgaven), men dens innhold og omfang skal klart kunne skilles fra
forskningsoppgaven ved forskerlinjen.

4.4 HMS-krav (HMS-0500)
For studenter som skal utføre forsking i laboratorium er kurset HMS-0500 obligatorisk.
Kurset går over 1-2 uker og kurset skal gi studenter kunnskaper og ferdigheter knyttet til
sikkerhetsrutiner slik at laboratoriearbeid, felt- og toktdeltakelse kan gjennomføres på en
forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovverk og universitets reglement.
Sikkerhetskurset består av en felles del og spesialdeler. Del 1 er obligatorisk for alle
nyansatte, mastergradsstudenter, stipendiater og gjesteforskere, og må være gjennomført før
man deltar på spesialemnene. Spesialemner gjennomføres basert på type arbeid en utfører ved
UiT. HMS-0500 omfatter følgende temaer:
1. Obligatoriske bolker, med flere tema i hver bolk
• Generell HMS for laboratorium og handtering av kjemikalier
• Førstehjelp
• Brannvern
2. Spesialbolker med undertema
• Biologisk materiale
• Flytende nitrogen
• Brannfarlige gasser
• Strålevern
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•
•
•

Sikkerhetskurs for toktdeltakere
Sikkerhetskurs for feltarbeid
Utvidet førstehjelpskurs

5 UNDERVISNINGS-, LÆRINGS- OG ARBEIDSFORMER
5.1. Generelle undervisningsmetoder
Studentens kunnskapsoppbygging skjer i tett relasjon til en veileder. I tillegg til å
gjennomføre ph.d. -opplæringsdelen som primært gis som forelesninger og
hjemmeeksamener, deltar studenten i gruppearbeid, i forskningsgruppene sine aktiviteter, de
har presentasjoner både i forskningsgruppene, på forskerlinjeseminarer og når de reiser på
konferanser, de deltar på kurs, noen har laboratoriearbeid, i tillegg til annen relevant aktivitet
knyttet til forskningsopplæringen, forskningen eller formidlingen av denne. Studentene får
kunnskap om hele prosessen fra datainnsamling, analyse, artikkelskriving og i mange tilfeller
også publisering av den første artikkel.

5.2 Veileder og studentrelasjon

5.2.1 Veileders plikter
•

•
•
•
•
•

Gi studenten veiledning i utforming av protokoll og gjennomføring av
forskningsprosjekt
Bidra til at studenten følger oppsatt progresjonsplan
Levere årlig framdriftsrapport i den form og til den tid fakultetet bestemmer
Bidra til at studenten har et aktivt forhold til forskningsetiske spørsmål knyttet
til forskningsprosjektet
Veileder skal påse at studentene får nok veiledning til å kunne gjennomføre FL
Melde fra om utilfredsstillende forhold knyttet til veiledning eller
studiesituasjon enten i framdriftsrapport, til administrasjonen, til Konfliktråd
eller til faglig leder for forskerlinjen.

5.2.2 Studentens plikter
•
•
•
•
•

Legge fram rapporter eller utkast til deler av oppgaven for veileder
Etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder fagområdet.
Levere årlig framdriftsrapport i den form og til den tid fakultetet bestemmer
Melde fra om vedvarende utilfredsstillende forhold knyttet til veiledning eller
studiesituasjon enten i framdriftsrapport, til administrasjonen, til Konfliktråd
eller til faglig leder for forskerlinjen.
Delta aktivt i undervisningsaktiviteter

5.3 Evaluering
Progresjon for den enkelte student evalueres ved at student og veiledere leverer årlige og
separate framdriftsrapporter. På overordnet nivå evalueres forskerlinjen internt hvert 3. år og
i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiT.
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6 EKSAMEN OG VURDERING
6.1 Vurdering
Det benyttes vurdering i form av bestått/ ikke bestått på forskerlinjeemnene og
forskerlinjeeksamen.
Det henvises for øvrig til de spesifikke ph.d.-emner i opplæringsdelen for oversikt over andre
vurderingsformer.

6.2 Forskningsoppgaven MED-3910
Forskerlinjeoppgaven er obligatorisk og utgjør 90 studiepoeng. Oppgaven vil kunne leveres
og vurderes på lik linje med en mastergradsoppgave, men det foretrekkes at
forskerlinjeoppgaven innleveres som publisert artikkel i engelskspråklig fagfelle vurdert
tidsskrift med forskerlinjekandidaten som førsteforfatter. I enkelte tilfeller kan kandidaten
være andreforfatter. Det aksepteres også innsendt manus for publisering i engelskspråklig
fagfellevurdert tidsskrift med forskerlinjekandidaten som første- eller andreforfatter.

6.3 Frist og levering i MUNIN
Fristen for å levere forskerlinjeoppgaven er 1. november i 6. studieår og oppgaven skal
leveres i MUNIN.

6.4 Eksamen
Eksamensperioden er 1.desember-1.februar. Tidspunkt for eksamen avtales mellom
forskerlinjestudent, veileder, intern og ekstern sensor.
Forskerlinjeeksamen innebærer vurdering av innlevert forskningsoppgave, muntlig
presentasjon (20 min) og forsvar (inntil 40 min) av oppgaven. Det gis en samlet vurdering
med bestått/ikke bestått. Eksamen er åpen for tilhørere.
Eksamenskomiteen består av en intern sensor (faglig leder ved forskerlinjen) og en ekstern
sensor som kjenner tematikk fra eget arbeid.
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7 EMNEBESKRIVELSER
7.1 MED-8005 forskerlinjeseminar
1. Navn, emnekode, omfang
2. Emnetype

3. Forkunnskaper
4. Faglig innhold og relevans i
studieprogram

5. Læringsutbytte

MED-8005 forskerlinjeseminar, 2 studiepoeng
Emnet er forbeholdt studenter på
forskerlinjen i medisin (og Forskerlinjen
odontologi)
Studenter må være tatt opp på forskerlinjen i
medisin eller på forskerlinjen odontologi
På seminaret presenterer studenter
prosjekter innen basal -, klinisk - og
samfunnsmedisin. Den enkelte student får
øvelse i å presentere, han/hun må i tillegg
evaluere andre sine prosjekter og får dermed
også øvelse i å stille seg kritisk til andre
forskningsprosjekter.
Etter gjennomført forskerlinjeseminar skal
studenten:
kunne vurdere og drøfte nasjonale og
internasjonale forskningsprosjekter inkludert
metodevalg innen generelle medisinske
temaer.
Kunne videreutvikle ferdigheter innen muntlig
vitenskapelig presentasjon/formidling.

6. Undervisnings- og arbeidsformer

7. Eksamen og vurdering

8. Kontinuasjonseksamen

9. Arbeidskrav
10. Praksis
11. Undervisnings- og eksamensspråk

kunne diskutere temaer innenfor sitt fagfelt
og ha utviklet en evne til å forholde seg kritisk
til andre prosjekter der man ikke er
fagperson.
Seminardeltagelse med
forelesninger/presentasjoner og muntlige
evalueringer
2 presentasjoner av eget prosjekt eller
relevant tema. Vurderes til bestått/ ikke
bestått
Ingen kontinuasjonseksamen da emnet er
langsgående og arrangeres flere ganger hvert
semester.
8 oppmøte og evaluering av en annen sin
presentasjon minst 1 gang
Ikke relevant for Forskerlinjen i medisin
Norsk eller engelsk
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7.2 MED-8006 Miljøseminar

Navn, emnekode, omfang
2. Emnetype
1.

3.

Forkunnskaper

4.

Faglig innhold og relevans i
studieprogram

5.

Læringsutbytte

MED-8006 miljøseminar, 1 studiepoeng
Emnet er forbeholdt studenter på
forskerlinjen i medisin (og Forskerlinjen
odontologi)
Studenter må være tatt opp på forskerlinjen
i medisin eller på forskerlinjen odontologi
På seminaret presenterer studenter en
oversiktsartikkel innen eget fagfelt. Den
enkelte student får øvelse i å presentere,
drøfte en oversiktsartikkel innen eget
fagområde, han/hun må i tillegg evaluere
andre sine presentasjoner og får dermed
også øvelse i å stille seg kritisk til andre
forskningsprosjekter.
Etter gjennomført miljøseminar skal
studenten kunne:
diskutere andres forskningsresultater i
relasjon til relevante temaer innen
forskning, formidling eller etikk, ut fra
hvilket tema forelesere tar opp.
vurdere en oversiktsartikkel innen eget
forskningsområde og bedømme sine evner
til å forholde seg kritisk til
forskningsprosjekter generelt.

6.

Undervisnings- og arbeidsformer

7.

Eksamen og vurdering

Kontinuasjonseksamen
9. Arbeidskrav
8.

Praksis
11. Undervisnings- og eksamensspråk
10.

videreutvikle sine ferdigheter i å formulere
seg muntlig innen sitt fagfelt.
Seminardeltagelse med forelesninger og
muntlige evalueringer
En presentasjon. Vurderes til bestått/ ikke
bestått
Deltakelse ved neste seminar året etter
En evaluering av en annen
studentpresentasjon, deltagelse på de
andre studentpresentasjonene og
deltagelse på forelesninger fra eksterne
foreleser
Ikke relevant for Forskerlinjen i medisin
Norsk eller engelsk
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7.3 MED-3910 Prosjektoppgave
1. Navn, emnekode, omfang

MED-3910 prosjektoppgave, 90 studiepoeng

2. Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på
forskerlinjen i medisin

3. Forkunnskaper

Studenter må være tatt opp på forskerlinjen i
medisin eller på forskerlinjen odontologi

4. Faglig innhold og relevans i
studieprogram

Tema for prosjektoppgaven vil ligge innenfor
samfunnsmedisin, klinisk medisin eller
medisinsk biologi

5. Læringsutbytte

Etter endt forskerlinje i medisin skal
studenten kunne:
diskutere forskningsmetoder innen medisinsk
forskning og
overveie grunnleggende prinsipper innen
kvantitativ og kvalitativ metode, inkludert
forskningsdesign og statistiske analyser.
drøfte lover og regler som regulerer
forskning.
bedømme vitenskapelige problemstillinger og
stille testbare hypoteser samt beherske
metoder for innsamling av data og analyser.
presentere data muntlig som skriftlig og
beherske akademisk skriving og prinsippene
for vitenskapelig publikasjon.
vurdere muligheter for finansiering og
utforme forskningsprotokoller og søknader i
tillegg til å
drøfte og vurdere grunnleggende begreper
innen forskningsetikk og vitenskapsfilosofi.

6. Undervisnings- og arbeidsformer

Personlig veiledning fra oppnevnt veileder

7. Eksamen og vurdering

Oppgaven vil kunne leveres og vurderes på lik
linje med en mastergradsoppgave, men det
foretrekkes at prosjektoppgaven innleveres
som publisert artikkel i engelskspråklig
fagfellevurdert tidsskrift med
forskerlinjekandidaten som første- eller andre
forfatter.
Det aksepteres også innsendt manus for
publisering i engelskspråklig fagfellevurdert
tidsskrift med forskerlinjekandidaten som
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første- eller andre forfatter. Vurderes til
bestått/ ikke bestått
8. Kontinuasjonseksamen

Dersom forskerlinjeoppgaven vurderes til
«ikke bestått», må studenten i samråd med
veileder utbedre sin oppgave og det avholdes
kontinuasjonseksamen etter avtale mellom
veileder, student og faglig leder forskerlinjen.

9. Arbeidskrav

Forskningsår

10. Praksis

Ikke relevant for Forskerlinjen i medisin

11. Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk
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Det Helsevitenskapelige fakultet
Forskerlinjen i medisin
Sist endret 19.11.14

Utfyllende bestemmelser for studieplan for forskerlinjen i medisin

Innhold
A. Økonomiske støtteordninger
B. Årshjul for forskerlinjen i medisin
C. Veiledningskontrakt for forskerlinjen i medisin

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

A ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER
Det foreligger flere økonomiske støtteordninger. Satsene for de ulike ordninger vil til
enhver tid avstemmes med fakultetets årlige budsjettramme.

A.1 Studentstipend
Hver forskerlinjestudent kan søke om inntil kr 200 000 (pr.2014) i løpet av
forskerlinestudiet. I forskningsåret kan studenten søke om fullt studentstipend hvilket pr
2014 tilsvarer kr 100 000 fordelt over 2 semestre. Forskerlinjestudentene kan i tillegg
søke om halvt studentstipend over fire semester, som pr. 2014 er på kr 25 000 pr.
semester. Studentstipend er ikke skattepliktige.
For å innvilges studentstipend må det sendes en søknad der det legges ved en arbeidsplan
for perioden det søkes stipend for samt en anbefaling fra veileder om at studenten skal
jobbe med FL i omsøkte periode.
Krav til søknaden:
• Normal studieprogresjon i medisinstudiet frem til søknadstidspunkt
• Anbefaling fra veileder(e)
• En realistisk arbeidsplan for stipendperioden

A.2 Sommerstipend
Det kan innvilges inntil 2 sommerstipend i løpet av forskerlinjestudiet. Det er det
helsevitenskapelige fakultet som finansiere de fleste sommerstipend og fakultetet
bestemmer hvert år antall sommerstipend som lyses ut. Første sommerstipend kan ikke
innvilges før protokollen er godkjent. Søknader rangeres av en særskilt komite oppnevnt
av fakultetet. Komiteen skal bestå av faglig leder forskerlinjen, en representant fra
fakultetsledelsen samt en utpekt vitenskapelig ansatt. Innen de økonomiske rammer som
er avsatt for ordningen vil rangeringen ta utgangspunkt i kvalitet, relevans og
gjennomføringsgrad. Sommerstipend skal ikke dekke noen form for obligatorisk eller
studieplanfestede arbeidskrav.

A.3 Klageinstans
Det er adgang til å påklage vedtak om sommerstipend til universitetets sentrale
klagenemd. Klagen må fremsendes inntil tre uker etter vedtak er fattet via Seksjon for
forskningstjenester.

A.4 Støtte til reiser
Utenlandsopphold kan inngå som en del av forskerlinjestudiet. Hver student kan søke om
inntil kr 20 000 eksklusiv kostgodtgjørelse.
Midlene kan benyttes til faglige reiser, herunder til kurs og konferanser, eventuelt også til
opphold i utlandet når studenten har sitt forskningsår.
Innvilget reisestøtte forutsetter en detaljert plan for hvordan midlene skal benyttes og som
skal godkjennes av veileder og faglig leder i forskerlinjen. Studenter som har mottatt
reisestøtte må levere skriftlig rapport i etterkant. Det bevilges ingen ekstra midler utover
reisestipend, sommerstipend og studiestipend for studenters utenlandsopphold.

A.5 Statens Lånekasse for utdanning:
Studenter kan søke om rentefritak i forskningsåret. Lånekassen finansierer for øvrig også
sommerstipend.
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A.6 Driftsmidler til veiledere
Veileders forskningsgruppe får tildelt driftsmidler og satsene avgjøres av type forskning.
Pr 2014 er satsene kr 200 000 for studenter som utfører utstyrskrevende laboratoriearbeid.
For alle andre studenter er satsen kr 100 000. Driftsmidler utbetales vanligvis i
vårsemesteret.
B ÅRSHJUL

August:
Semesterstart
Utbetaling studentstipend for de som har søkt innen fristen 15. april
Faglig leder annonserer forskerlinjen til nye studenter
Informasjon om tidspunkt for høstens tre seminarer og medisinerstudentenes
Frampeik konferanse
September:
1. september: Frist for innsending av veiledningskontrakt
1. september: Frist for å sende inn rapporter etter sommerstipend
Oktober:
1. oktober: Frist for å søke opptak til forskerlinjen
15. oktober: Frist for å søke studentstipend for påfølgende semester
Ekstern sensor for forskerlinjeeksamen skal finnes minimun 7 uker før ønsket
eksamen. Eksamen avholdes i perioden 01/12 til 01/02.
November:
1 november: Frist for å levere forskerlinjeoppgave, inkludert godkjent
opplæringsdel og selvstendighetserklæring
1 november: Tilbud om betinget opptak til søkere på
Desember/januar:
Driftsmidler utbetales til instituttene i januar, veiledere får epost med mulighet å
endre utbetalingen
Avvikle muntlig eksamen i perioden 01.12-01.02
Svar på søknader om studentstipend
Informasjon om vårens tre seminarer inkludert miljøseminar
Februar:
1.februar: Frist for å ha skaffet veileder for FL-studenter på betinget opptak
Miljøseminar
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Mars:
Studenter som skal ta eksamen i forskerlinjen kommende høst skal sende inn
søknader om godkjenning av gjennomførte studiepoeng
1. mars: Frist for å søke studentstipend og forskningsår
April:
Ca. 1. april frist for å søke sommerstipend (frist kan også være i mars)
Frist for å svare på separate framdriftsrapporter fra student og veileder
Mai:
-

-

1. mai: Frist for levering av prosjektprotokoll og veilederbekreftelse for FL
studenter på betinget opptak, frist for å søke studentstipend og forskningsår for det
nye kullet
Motta svar på sommerstipendsøknadene

Mai/juni:
Endelig opptak på forskerlinjen i medisin
Svar på søknader om forskningsår
Svar på søknader om studentstipend
C VEILEDNINGSKONTRAKT FOR FORSKERLINJEN MEDISIN VED DET
HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET
Kontrakten skal leveres til forskerlinjen 1. september det semester
studenten er tatt opp endelig på forskerlinjen i medisin

1 STUDENTENS PERSONALIA
Etternavn: ...........................................................................................................................................
Fornavn: ......................................................................................
Fødselsnummer (11 siffer): ...........................................................
Studieadresse: ..............................................................................
Postnummer/-sted: .......................................................................
Telefon: ........................................................................................

2 AVTALEPERIODE
Avtalen gjelder fra…………………..til…………………

3 VEILEDNING
Angi hovedveileder og biveileder(e). En av veilederne må være
fast vitenskapelig ansatt ved helsevitenskapelige fakultet. Hvis
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veileder planlegger å ha forskningstermin i kontraktsperioden
skal studenten informeres om dette ved opptak. Veileder er i
samarbeid med enheten ansvarlig for å sikre studenten veiledning
i hele kontraktsperioden.
Veileders navn og kontoradresse: .................................................
Biveileders navn og kontoradresse: ..............................................
Biveileders navn og kontoradresse:
………………………………………………...
Veileder skal ha forskningstermin i perioden: ..............................
Veileder skal:
• gi råd om formulering og avgrensing av tema og
problemstilling
• drøfte og vurdere hypoteser og metoder
• gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag
(bibliotek, arkiv, etc.)
• drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen
(disposisjon, språklig form, dokumentasjon etc.)
•

•

holde seg orientert om progresjonen i forskerlinjestudentens
arbeid, og vurdere den i forhold til arbeidsplanen innen
fagområdet, drøfte resultater og tolkningen av disse
gi studenten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet
til forskningsprosjektet

Studenten forplikter seg til å legge fram rapporter eller utkast
til deler av oppgaven for veileder, samt i sitt arbeid å etterleve
forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet.
Begge parter har krav på jevnlig kontakt og orientering under
arbeidets gang.

4 PLAN FOR STUDIET
Enheten: .......................................................................................
Tatt opp ved ordinært medisinstudium: .......................................
Tatt opp ved Forskerlinjen medisin: .............................................
Fullt forskningsår i tidsrommet:...................................................
Studiet avsluttes (semester/år): ...................................................

Studenten er selv ansvarlig for å søke om undervisningsfritt fra ordinært
medisinstudium for å ha fullt forskningsår.
5 PENSUM
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30 studiepoeng skal gjennomføres i form av ordinære kurs. Det skal
gjennomføres en obligatorisk opplæring i vitenskapsteori. Dette kan oppfylles
ved å gjennomføre og bestå obligatoriske elementer på til sammen 19 stp. De
obligatoriske elementene er HEL-8010 Forskningsetikk og vitenskapsteori, 6
stp., HEL-8011 - Kvalitativ metode eller HEL-8012 – Kvantitative metoder, 6
stp., HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon, 3
stp., MED-8005 Forskerlinjeseminar, 2 stp., MED-8006 Miljøseminar, 1 stp.
Det vil si at 12 studiepoeng i opplæringsdelen er valgfri. Opplæringsdelen må
være komplett utfylt ved innsending av veiledingskontrakt.
Kurs
Hel - 8010 Forskningsetikk og
vitenskapsteori .............................
.....................................................
HEL-8011 Kvalitativ
metode ..........................................
.....................................................
.....................................................
Eller HEL-8012 Kvantitative
metoder ........................................
.....................................................
HEL-8004 Allmennrettet og
vitenskapelig
forskningskommunikasjon ............
MED-8005
Forskerlinjeseminar .....................
.....................................................
MED-8006
Miljøseminar ................................
.....................................................
.....................................................

Kurs
………………………………….
…………….
…………
………………………………….
…………….
…………
………………………………….
…………….
…………
………………………………….
…………….
…………

Studiepoeng
Semester
....................... 6
.........................
....................... 6
.........................
.........................
....................... 6
.........................
....................... 3

.............

....................... 2
.........................
........................ 1
.........................
.........................

.............
.............

Studiepoeng
Semester

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

6

6 FORSKNINGSPROSJEKTET
Forskningsoppgaven/ artikkelen er et vitenskapelig arbeid som skal utgjøre 90
studiepoeng. Innlevert forskningsoppgave vil bli vurdert med bestått/ikke
bestått.
Tittel:
.....................................................................................................

7 RESSURSBRUK
Enhet prosjektet skal utføres
ved:
.....................................................................................................
Samarbeidspartnere av teknisk eller vitenskapelig
art:
.....................................................................................................
.....................................................................................................

8 VALGFRIE PERIODER
I det ordinære medisinerstudiet inngår det 3 valgfriperioder, henholdsvis 4
uker i 2. studieår, 4 uker i 4. studieår og 14 uker i 5. studieår (2 uker i august
og 12 uker fra 1. mars-1. juni). Forskerlinjestudenten kan og bør bruke
valgfriperioden til arbeid med forskerlinjeprosjektet. De må imidlertid
overholde søknadsfrister og krav til de aktuelle valgfriperiodene i ordinært
medisinstudium.
Forskerlinjestudenten kan bruke andre deler av sitt prosjekt til
fordypningsoppgaven etter 5. studieår (5. års oppgave), men dens innhold og
omfang skal klart kunne skilles fra forskningsoppgaven ved forskerlinjen og
tilsvare 14 ukers arbeid.

9 ÅRLIG RAPPORTERING

Framdriftsrapport må leveres Seksjon for forskningstjenster ca. 1. mars
hvert år. Både veileder og studenter er pliktige til å levere inn uavhengige og
separate framdriftsrapporter til Forskningsseksjonen. Denne form for rapportering
vil skje elektronisk gjennom et spørreskjema, utformet av Seksjon for
forskningstjenester, som vil bli tilsendt veileder og student pr. mail.
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10 ENDRINGER/BRUDD PÅ KONTRAKTEN
Alle endringer i veiledningskontrakten underveis i studiet (endring av prosjekt,
veileder, forlengelse av kontraktsperiode og lignende) skal innformeres om til
Seksjon for forskningstjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet. Brudd på
kontrakten skal behandles av Programstyret for forskerutdanning..

11 UNDERSKRIFTER
Undertegnede er kjent med ovenstående retningslinjer som legges til grunn for
samarbeidet i den faglige veiledning. Det er både veileders og studentens
ansvar at planen blir fulgt, både innholds- og framdriftsmessig.

Sted/dato:

Underskrift:

Veileder:
.....................................................................................................
Biveileder:
.....................................................................................................
(Biveileder):……………………………………………………………………...
...
Student:
.....................................................................................................
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