
REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALGET 22. MARS 2012, KL. 15-17,  

MØTEROM 312, G69  

 

Til stede: Morten Rykke, Dag Ørstavik, Anne Eikeland, Kristine Block Mørland, Christine 

Levy, Charlotte Askvig   

 

Fra administrasjonen: Henriette Kleivane 

 

Forfall: Trond Halstensen 

 

Kommentar til innkalling: ingen 

 

Kommentar til dagsorden: Rykke presiserte at studentsak 2b og 2c hadde fått litt misvisende 

sakstittel. Dette var rettet opp til møtet. 

 

Eventuelt:  

 

 

1) Orienteringssaker 

a) Klagesensur 1. og 3. semester odontologi 

1. semester: alle tre klager fikk omgjort sensur til bestått. 3. semester: flere ble omgjort 

til bestått. Klagekommisjon kommenterte feil i poengberegning. Dette må 

kommuniserers til eksamenskommisjonen. 

b) Utfordringer med 3. semester odontologi høsten 2012: trangt om plassen på enkelte 

kurs, spesielt disseksjonskurset. Må gjøre kurset obligatorisk for medisinstudentene, 

men odontologi får det kun demonstrert i grupper. Skal ikke føre til endringer i 

læringsmål eller eksamen. Studentene kommenterte i møtet at dette kan føre til 

ulikheter i eksaminering. Studentene vil komme med innspill gjennom OSU. Ørstavik 

spurte om dette kunne få konsekvenser for mulig søknad om overflytting fra 

odontologi til medisin.  

c) Rykke orienterte om varslet revisjon av 1.-4. semester fellessemestrene 

d) Internasjonaliseringsåret 2012 

266 000 til tiltak for å styrke internasjonalisering på OD. Vil blant annet bli brukt til å 

forsøke å få i gang utvekslingsavtale med Minnesota. Våren 2012: 6 utreisende og 7 

innreisende. 4 utreisende høsten 2012. Alle OD-studentene på utveksling blogger om 

oppholdet: http://blogg.uio.no/odont/ut-i-verden/ 

e) Flytting av propedeuten til nytt bygg er i rute 

f) Praksisutplassering 10. semester, utfordring med å finne nok plasser. Få faste avtaler. 

Mange av klinikkene har avtaler med UiT. OD har blitt bedt om å utrede mulighet for 

20 ukers utplassering. Kan bli en stor utfordring med tanke på at vi allerede har 

problemer med å skaffe nok plasser. Konseptutredning for nytt bygg: kan få 

konsekvenser for antall uker utplassering. 

 

 

2) Studentsaker 

 
 Unntatt offentlighet: offl § 13 jf fvl § 13  

 

 

 



3) Saker til behandling 

 

a) Trukket: Studiestartmatrise for 2012-2017 samt matrise for kjernepensum for 

spesialistutdanningen 

 

Forslag om å slutte på en onsdag og starte på en onsdag 2012/13. Saken trekkes. Vurderes på 

nytt og sendes på sirkulasjon. 

 

b) Opptak til spesialistutdanning for dobbeltkompetansekandidater 

 

Forutsetning for å tas opp på dobbeltkompetanse er at søkeren er kvalifisert til å tas opp både 

på Ph.d. og spesialistutdanning. Fakultetet kan prioritere dobbeltkompetansesøkere foran 

ordinære søkere. Fagavdelingene har akseptert at det er plass og ønsker å ta imot kandidatene 

som nå er innstilt. 

 

Vedtak: PSS tar opp Kjetil Strøm til spesialistutdanningen i pedodonti og Gaute Floer 

Johnsen til spesialistutdanningen i endodonti. 

 

4) Diskusjonssaker 

 

a) Tilgang til Fronter for eksterne sensorer 

 

Eksterne sensorer bør ha innsikt i undervisningen for de semestre hvor de skal sensurere 

eksamen. For å kunne vurdere studentene rettferdig. PSS anbefaler at eksterne sensorer får 

tilgang og at de inviteres til kalibreringsuka. 

 

Studentene kommenterte for øvrig at utlegging av handouts fungerer mye bedre på 

fellessemestrene gjennom «Mine studier», enn det gjør i Fronter fra 4. semester. 

 

 

5) Eventuelt 

 

 Oppheng av sensurlister. Studieseksjonen vurderer å slutte å henge opp disse. 

Studentene mener ikke dette vil føre til protester. OSU tar saken videre og melder 

tilbake til Kleivane. 

 Ørstavik etterspurte framdriftsplan for studieplanarbeidet på odontologi. Det vil bli 

sørget for at det framover orienteres om framgangen i PSS. 

 

  

 

 

Møtet slutt: 16:30 

 

22.03.12 

 

 

Morten Rykke    Henriette Kleivane 

Leder     sekretær 

 

 


