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Fullmakt saker i perioden 28. april til 14. juni 2021
16-21 Innvilgning av søknad om å avholde skoleeksamen i emnet
Legemiddelregning og farmakologi, ved Institutt for helse- og omsorgsfag.
(Ephorte 2021/211)

SPD-106

Dekanen har innvilget søknaden da læringsutbyttet ikke lar seg etterprøve i andre
eksamensformer.
17-16 Innvilgning av søknad om dispensasjon for eksamensavvikling høst 2021, ved Institutt
for vernepleie.
(Ephorte 2021/2461)
Dekanen har innvilget dispensasjon fra eksamensavvikling i følgende emner:




VPL-1204 Legemiddelregning, farmakologi og førstehjelp
VPL-1304 Legemiddelregning, farmakologi og førstehjelp
VPL-1209 Helse og miljø

Det gis derfor mulighet til å arrangere skoleeksamen i emnene VPL-1204 og VPL-1304
Legemiddelregning, farmakologi og førstehjelp, da det ikke er mulig å etterprøve oppnåelse av
læringsutbyttet tilfredsstillende gjennom andre vurderingsformer.
Eksamen i emnet VPL-1209 er todelt, og består av en praktisk og en muntlig eksamen. Den
muntlige eksamen vil gjennomføres digitalt, men IVP gis mulighet til å avholde praktisk eksamen
på campus.
18-21 Innvilgning
(Ephorte 2021/211)

av

søknad

om

å

avholde

skoleeksamen

i

emnet

SPD-202

Dekanen har innvilget søknaden om å kunne arrangere skoleeksamen i emnet SPD-202
Medisinske og naturvitenskapelige emner, da oppnåelse av læringsutbyttet ikke lar seg
tilfredsstillende etterprøve i andre eksamensformer.

Postboks 6050 Langnes, NO-9037 Tromsø / + 47 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

19-21 Avslag på søknad om å avholde muntlig eksamen fysisk i FYT-2020 ved Institutt for
helse- og omsorgsfag
(Ephorte 2021/211)
Dekanen har avstått søknaden om å avholde muntlig eksamen fysisk i emnet FYT-2020. Det er
ikke fremlagt begrunnelse for hvorfor muntlig eksamen ikke lar seg gjennomføre digitalt og
dermed er det ikke grunnlag for å innvilge søknaden. Det vises til Universitetsledelsen orientering
om eksamensavvikling våren 2021 (Ephorte 2020/6165). Det er besluttet at det ikke skal avholdes
skoleeksamener (…). Kun i helt ekstraordinære tilfeller kan det innvilges unntak fra denne
bestemmelse. Denne beslutningen er per i dag uendret.
20-21 Innvilgning av eksamen i
ved Institutt for helse- og omsorgsfag

emnene

ERG-1120

og

ERG-2530

(Ephorte 2021/211)
Dekanen har innvilget søknad om å avholde muntlig eksamen fysisk i emnene ERG-1120 Barns
helse, utvikling og lek og ERG-2530 «Veiledning, ledelse, forvaltning og formidling av
ergoterapeutisk virksomhet» innvilges. Bakgrunnen er at studenter på siste semesteret skal
vurderes i formidling, samspill mellom studentene og dialog med sensorer. Det er ikke mulig å
vurdere dette digitalt.
22-21 Avslag på søknad om eksamensavvikling på campus for emnene SYP2031 og SYP-2031-N ved Institutt for helse- og omsorgsfag
(Ephorte 2021/211)
Dekanen har avslått søknaden om å kunne arrangere fysisk eksamen i SYP-2031 Yrkesutøvelse i
medisin eller kirurgi. Søknaden trekker fram utfordringer ved digital gjennomføring som fare for
fusk, ustabilt nettverk og manglende administrativt støtte ved instituttet. Det gis ingen faglig
begrunnelse hvorfor eksamen ikke lar seg gjennomføre digitalt. Det vises til Universitetsledelsen
orientering om eksamensavvikling våren 2021 (Ephorte 2020/6165). Det er besluttet at det ikke
skal avholdes skoleeksamener (…). Kun i helt ekstraordinære tilfeller kan det innvilges unntak fra
denne bestemmelse. Denne beslutningen er per i dag uendret.
23-21 Tildeling av Forsknings og utdanningstermin og økonomisk støtte til
utenlandsopphold høst 2022og vår 2023
(Ephorte 2021/1188)
Dekanen har besluttet at følgende søknader om FoU-termin, med eller uten økonomisk støtte
innvilges:
Institutt
IPS
IPS
IPS
IH
IHO
ISM
RKBU
IFA

Navn
Eelke Snoeren
Claudia Rodriguez-Aranda
Gerit Pfuhl
Bente Morseth
Cathrine Arntzen
Jan Abel Olsen
Joshua Patras
Kristian Svendsen

Tidsrom for FoU-termin
h22/v23
h22/v23
h22/v23
h22/v23
h22/v23
h22/v23
h22/v23
h22/v23
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Økonomisk støtte til
utenlandsopphold
80.000
288.000
80.000
115.200
86.400
64.000
115.200
160.000

2

ISM
ISM
IH
IMB
IMB
Helped
RKBU
IPS
IPS
RKBU
IPS
IPS
Total

Anne Elise Eggen
Kajsa Møllersen
Inger Wallem Krempig
Lill Tove Rasmussen Busund
Peter McCourt
Anita Iversen
Frode Adolfsen
Joar Vittersø
Kjersti Lillevoll
Renee Thørnblad
Svein Bergvik
Torstein Martiny-Huenger

h22/v23
v23
h22
v23 og v22 eller v24
h22/v23
h22/v23/h23/v24
h22/v23
h22
h22/v23
h22
v23
h22/v23

Avslag
Avslag
Avslag
80.000
288.000
160.000
0
0
0
0
0
0
1.516.800

2. Avslagene om økonomisk støtte skyldes begrensede midler tilgjengelig for fordeling.
Tildelingene er gjort etter kriteriene for økonomisk støtte, samt etter instituttenes
prioriteringer.
3. Søknaden om utsettelse av FoU-termin med økonomisk støtte fra Charlotta Rylander,
innvilges som omsøkt. Rylander vil gjennomføre sin FoU-termin høsten 2022 / våren
2023.
4. Søknaden om utsettelse av FoU-termin med økonomisk støtte fra Henriette Kyrrestad,
innvilges som omsøkt. Kyrrestad vil gjennomføre sin FoU-termin høsten 2022.
5. Søknaden fra Svein Bergvik, IPS, om å kunne få avvikle neste FoU-termin tidligere, med
bakgrunn i at han i nåværende søknad har 2,5 års opptjeningstid, legges til instituttet å
vurdere i forbindelse med neste søknad om FoU-termin fra Bergvik. En tidligere
avvikling av FoU-termin kan innvilges dersom driften av enheten tilsier det, i det konkret
omsøkte året.

Thrina Loennechen
Dekan

Kjetil Kvalsvik
Fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

3

