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Mandat for modulutvalgene, profesjonsstudiet i medisin ved UiO 

 

Mandatet beskriver: 

1. Overordnet organisasjonsmodell for modulutvalgene 

2. Arbeidsoppgaver for modulutvalgene 

 

I tillegg tilkommer det et spesifisert mandat tilpasset hvert enkelt modulutvalg. 

 

1. Overordnet organisasjonsmodell for modulutvalgene 

 Modulutvalget oppnevnes av studiedekan 

 Modulutvalget skal ha en leder og en nestleder som begge utpekes av studiedekan 

 Modulutvalget skal være hensiktsmessig sammensatt med tanke på faglig representasjon og 

hvilke eksamener som avholdes i modulen 

 Modulutvalget skal minimum være sammensatt av tre faglige representanter, to studenter og 

modulkoordinator. Sistnevnte fungerer som modulutvalgets sekretær. 

 Modulutvalgets medlemmer oppnevnes for tre – 3 – år av gangen, med unntak av 

studentrepresentantene i utvalget. Modulutvalgets medlemmer kan gjenoppnevnes. 

 Kulltillitsvalgte sitter som studentrepresentanter i modulutvalgene. Kulltillitsvalgte i 

helårsmoduler sitter i ett – 1 – år i modulen de representerer. Kulltillitsvalgte i halvårsmoduler 

sitter som studentrepresentant i sin modul samt i halvårsmodulen man nettopp har avsluttet. 

 

Eksamenskommisjonene: 

 Eksamenskommisjonen(e) for den enkelte modul skal være forankret i modulutvalget, hvilket 

innebærer at minst ett medlem av modulutvalget også skal være medlem i 

eksamenskommisjonen(e) 

 Fagene som inngår i hver eksamen skal som hovedregel være representert i 

eksamenskommisjonen 

 Eksamenskommisjonens leder og representanter oppnevnes av studiedekan etter forslag fra 

modulutvalget 

 Eksamenskommisjonens medlemmer oppnevnes for tre – 3 – år av gangen. Medlemmer kan 

gjenoppnevnes. 

 

 

2. Arbeidsoppgaver for modulutvalgene 

 

Modulutvalgene har ansvar for: 

 at det foreligger en emnebeskrivelse for den aktuelle modulen 

 å påse at eksamenskommisjonene utarbeider eksamensoppgaver og sensorveiledning til 

skriftlig eksamen 

 å påse at det gjennomføres muntlig klinisk eksamen 
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 at evalueringer gjennomføres og følges opp og at dette rapporteres til studiedekan 

 å sikre at modulen gjennomføres i henhold til studieplanen 

 å bidra til modulens faglige innhold utvikles på en hensiktsmessig måte 

 å sørge for at alle endringer i modulen meldes til programrådet før iverksettelse 

 

Modulleder skal: 

 undervise ved profesjonsstudiet 

 ha et nært samarbeid med de aktuelle undervisningsledere og utdanningsleder 

 samarbeide med aktuelle undervisningsledere og andre fagansvarlige om 

undervisningsopplegget i modulen 

 kalle inn til faglærermøter minst en gang per semester 

 forelegges eksamensoppgaver, sensorveiledning og stasjonsoppsett fra eksamenskommisjonene 

i modulen 

 følge opp bekymringsmeldinger vedrørende enkeltstudenter eller andre forhold som 

vedkommer modulen og melde dette videre til aktuell utdanningsleder 

 

Arbeidsform: 

 Modulutvalget innkalles til møte minimum to ganger i løpet av et halvt år 

 Minst 2/3 av utvalgets representanter må være til stede for at beslutninger skal være gyldige 

 Ved stemmelikhet har modulleder dobbeltstemme 


