Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2017/1694/ELI103
Dato: 08.03.2017

ORIENTERINGSSAK
Til:
Programstyret for medisin

Møtedato:
14.03.2017

Sak:

Evaluering av gammel og ny (revidert) studieplan gjennom observasjon av
avsluttende eksamen
En gruppe ansatte ved fakultetet ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt knyttet til evaluering
av gammel og ny studieplan gjennom en sammenlignede studie basert på observasjon og
evaluering av gjennomføringen av avsluttende muntlige eksamener. Prosjektet tenkes med
oppstart våren 2017. Se vedlagte prosjektbeskrivelse utarbeidet av Eirik Ofstad. Våren 2017
gjennomføres siste eksamen med studenter som har gjennomført studiet etter gammel studieplan.
Det er derfor av stor betydning for prosjektet å kunne starte med datainnsamling knyttet til
avviklingen av eksamen nå. Leder for prosjektet henvendte seg til studieledelsen for
legeutdanningen i februar med spørsmål om behov for finansiering av oppstart av
datainnsamlingen
Seksjonsleder og prodekan for legeutdanningen svarte følgene på denne henvendelsen:
«Vi kan innenfor budsjettet til legeutdanningen gi en garanti og dermed ett forskudd for
utgiftene knyttet til oppstart og datainnsamling i dette prosjektet. Garantien er på inntil kr.
220.000,-. Utgifter dekkes etter regning. Midler betales tilbake til Helsefak/Enhet for
legeutdanning når og om omsøkte eksterne midler foreligger. Vi forutsetter at vi før
utbetaling av midler knyttet til garantien:





får tilsendt forskningsprotokoll med fullstendig budsjett og framdriftsplan for
prosjektet.
at det legges en plan for søknader knyttet til eksterne midler for hele budsjettet.
at alle nødvendige tillatelser er omsøkt og tildelt.
at prosjektet snarest legger protokoll og planer fram for programstyret for medisin
og at studentene på kull 11 informeres om planene så fort som mulig etter dette.»

Innholdet i dette prosjektet passer godt inn i Fakultetets strategi om å satse på økt
utdanningsforskning, og vil dersom det gjennomføres slik som beskrevet kunne gi verdifull
kunnskap om revisjonen av legeutdanningen.
Vi ser at det gjenstår et betydelig arbeid før dette prosjektet kan realiseres og før vi kan utløse
garantien for oppstartsmidler slik som det er beskrevet ovenfor. Det er bla. behov for at det legges
frem en komplett forskningsprotokoll med ansvarlig institusjon og prosjektleder og med en klar
fremdriftsplan for å nevne noe.
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Programstyret kan ikke ha det overordnede ansvaret eller være prosjekteier for dette
forskningsprosjektet slik det er skissert i prosjektbeskrivelsen. Dersom dette prosjektet etterhvert
får tilstrekkelig ekstern finansiering må det få sin tilknytning til et institutt og til en egnet
forskningsgruppe.
Vi mener allikevel det er svært viktig at dette prosjektet legges frem for Programstyret slik at
medlemmene har mulighet til å si sin mening om prosjektet og gi innspill til planleggingen og
gjennomføringen av det. Det er spesielt viktig å få studentenes syn på dette prosjektet.
Prosjektleder Eirik Ofstad vil være tilstede i Programstyret og orientere om prosjektet.
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