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Sak 17/13: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

 

Sak 18/13:  Godkjenning av referat fra møtet 27/5-13 

 

Vedtak: Referatet fra møtet 27/5-13 ble godkjent 

 

 

Sak 19/13:  Utvidelse av styringsgruppen ved oppnevning av 

studentrepresentant   

 

Vedtak: Styringsgruppen utvides med ytterligere en studentrepresentant med tale-, 

forslags- og stemmerett.   

 

Styringsgruppens leder gis fullmakt til å oppnevne denne.   
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Sak 20/13: Høring på studieplan – resultater 

 

Høringssvarene, redegjørelsen for og sammendraget av hovedretninger i 

svarene ble tatt til orientering 

 

 

Sak 21/13: Forslag til revidert studieplan for profesjonsstudiet i medisin  

 

Vedtak: Forslag til revidert studieplan for profesjonsstudiet i medisin ble godkjent 

med små justeringer og presiseringer 

 

 

Sak 22/13: Forslag til saksfremlegg til fakultetsstyret vedr. revidert 

studieplan for profesjonsstudiet i medisin 

 

Vedtak:  Forslag til vedtak i saksfremlegget til fakultetsstyret ble som følger: 

  
 Styringsgruppens forslag til dekanus har vært enstemmig med unntak av punkt 3 der 

studentrepresentanten har gått inn for å beholde dagens todelte karaktersystem, 

bestått/ikke-bestått: 

 

Dekanus slutter seg til følgende forslag til vedtak etter forslag fra flertallet i styringsgruppen 

for Oslo 2014: 

 

1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til implementeringsplan for Oslo 2014 

 

2. Fakultetsstyret delegerer oppgaven med å gjennomgå og godkjenne modulplanene, og 

derved også det faglige innholdet i revidert studieplan, til programrådet 

 

3. Fakultetsstyret vedtar å innføre en gradert karakterskala (A-F), men kun fra og med de 

studentkull som tas opp på studiet fra høsten 2014, men det åpnes for at man også i ny 

ordning kan bruke bestått/ikke-bestått i enkelte emner. 

 

4. Fakultetsstyret går inn for innføring av systematisk opplæring i kliniske, praktiske 

ferdigheter sem en del av revidert studieplan 

 

5. Fakultetsstyret ønsker seg en utredning av mentorordning med sikte på at det etableres 

som en del av revidert studieplan 

 

6. For øvrig godkjennes studieplandokumentet som det er fremlagt 
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Sak 23/13:  Forslag til revidert organisasjonsmodell for Oslo 2014, fase 2-4   

 

Vedtak: Forslag til revidert organisasjonsmodell for Oslo 2014, fase 2-4 ble godkjent 

med små justeringer og presiseringer 

 

 

Sak 24/13: Eventuelt 

 

 Ingen saker ble meldt 

 

  


