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MED 2200: Tilleggsmandat for modulutvalg 2 profesjonsstudiet i medisin ved UiO  

Mandatet må leses sammen med «Overordnet mandat for modulutvalgene, profesjonsstudiet i medisin ved 
UiO» 
 

Tilleggsmandatet beskriver: 

1. Modulutvalgets sammensetning 

2. Eksamenskommisjonenes sammensetning 

 

1. Modulutvalget for modul 2 er sammensatt av: 

 Fire representanter fra delemnet Humanbiologi: 

o En representant fra fysiologi  

o En representant fra anatomi 

o En representant fra medisinsk biokjemi 

o En representant fra ernæringslære 

 En representant fra delemnet propedeutikkblokka: 

o En representant fra medisinske atferdsfag eller fra propedeutikk 

 To studenter (kulltillitsvalgte) 

 Modulkoordinator er modulutvalgets sekretær 

 Odontologi kan oppnevne en observatør med møterett til modulutvalget 

 

Modulutvalget oppnevnes for tre år av gangen med unntak av studentene 

 

2. Eksamenskommisjonenes sammensetning 

Det avholdes tre deleksamener i emnet MED2200: deleksamen i anatomi, deleksamen i fysiologi, medisinsk 

biokjemi og ernæringslære, og deleksamen i propedeutikk, anestesiologi, atferdsfag og etikk 

 

Eksamenskommisjonene oppnevnes for tre år av gangen 

 

Eksamenskommisjonen for deleksamen i anatomi 

 Eksamenskommisjonen er satt sammen av tre representanter fra faget anatomi  

 Eksamenskommisjonens representant som også sitter i modulutvalget skal som hovedregel være leder 

av eksamenskommisjonen 

 

Eksamenskommisjonen for deleksamen i fysiologi, medisinsk biokjemi og ernæringslære 

 Eksamenskommisjonen er satt sammen av to representanter fra fysiologi, en representant fra 

medisinsk biokjemi og en representant fra ernæringslære 

 Eksamenskommisjonens representant fra fysiologi som også sitter i modulutvalget skal som hovedregel 

være leder av eksamenskommisjonen 
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Eksamenskommisjonen for deleksamen i propedeutikk, anestesiologi, atferdsfag og etikk 

 Eksamenskommisjonen er satt sammen av en representant fra hvert av fagene propedeutikk, 

medisinske atferdsfag, medisinsk etikk og anestesiologi 

 Eksamenskommisjonens representant som også sitter i modulutvalget skal som hovedregel være leder 

av eksamenskommisjonen 

 

Rapportering/linjer 

 Modulleder rapporterer til utdanningsleder(e) i saker som håndteres av instituttene. Ved saker med 

overordnede problemstillinger skal modulleder rapportere direkte til studiedekan 

 Eksamenskommisjonens leder rapporterer til modulleder 


