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Saksliste 

 

Sak 18/14: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

 

Sak 19/14:  Godkjenning av referat fra møtet 07.04.14 

 

Vedtak: Referatet fra møtet 07.04.14 ble godkjent 

 

 

Sak 20/14:  Status for Oslo 2014 

 

 Redegjørelsen for status ble tatt til orientering 

 

 

Sak 21/14: Revidert mandat for modulutvalgene, profesjonsstudiet i medisin ved 

UiO 

 

Sak 22/14: Revidert tilleggsmandat for modulutvalg 1, profesjonsstudiet i medisin ved UiO  
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Sak 23/14: Orientering om revidert opplegg for overgangsundervisning i humanbiologi og 

prosjektoppgaven 

 

Sak 24/14: Smågruppeundervisning i Oslo 2014. Orientering om mal for: 

 Kasuistikkbasert læring 

 Lærerledet smågruppeundervisning i basalfag 

 

 

Sak 25/14: Om forberedelsestid til studentaktiviserende læring og mulig revidering 

av dette 

 

Vedtak:  Nye retningslinjer for studentenes timeplanfestede forberedelsestid til 

studentaktiviserende læring er som følger:  

 

  Preklinikk, 1.-2. modul 

 PBL eller gruppeundervisning som har to møter i uken, men uten at man 

nødvendigvis følger PBL-formen godskrives med 6 timer forberedelse for 

studentene 

 Gruppeundervisning med kun ett lærerledet møte i slutten av uken av 2 

timer og 10 studenter per gruppe godskrives med 6 timer forberedelse for 

studentene 

 Gruppeundervisning er gruppestørrelsen er 20-30 studenter, men der det 

er studentene som skal gå gjennom stoffet og diskutere løsninger og 

presentere oversiktene. Lærer skal kun være tilgjengelig og rettlede ved 

behov godskrives med 4 timer forberedelse 

 Man presenterer en oppgave ved slutten av en forelesning og lar 

studentenene arbeide med stoffet i grupper på 10 uten lærer til stede. 

Oppgaven går gjennom i plenum mot slutten av uken godskrives ikke med 

timer til forberedelse 

 Gruppeundervisning med lærer til stede som ikke innebærer avsatt tid til 

forberedelse for studentene godkjennes bare unntaksvis og etter spesiell 

begrunnelse 

 

Klinikk, 3.-8. modul 

 TBL godskrives med 1 time forberedelse for studentene 

 KBL godskrives ikke med forberedelse for studentene 

 Klinisk smågruppe godskrives ikke med forberedelse for studentene 

 PBL skal ikke benyttes i de kliniske modulene 
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Sak 26/14: Om undervisningsregnskapet og uttelling for integrert undervisning 
 

 Det ligger i forslaget til nye normer for undervisningsregnskapet at lærere som 

gjennomfører felles undervisning gis uttelling på samme måte som om de skulle ha 

holdt den alene. Forutsetningen er imidletid at de involverte lærerne er til stede 

under i hele undervisningstiden.  


