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Endringer i emneporteføljen for vårsemesteret 2022
Innstilling til vedtak:
Dekan godkjenner endringene i emneporteføljen som gjelder fra vårsemesteret 2022 av.
Bakgrunn:
Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved UiT fastsetter at fakultetene selv har myndighet
til å vedta oppretting, endring og nedlegging av emner.
Endringene i fakultetets emneportefølje foretas i forbindelse med implementering av nye nasjonale
retningslinjer for profesjonsutdanningene (RETHOS) og oppretting av bachelorprogrammet i
sykepleie med studiested Kautokeino.
Unntak fra RETHOS-prosessen er endringer i to emnebeskrivelser som tilhører masterprogrammet
i biomedisin, samt nedlegging av emnet HEL-6332. HEL-6332 er en versjon av fakultetets
videreutdanningsemnet innen praksisveiledning, kun med langsommere studieprogresjon. Grunnet
få søkere legges emnet ned.
Følgende endringer i emneporteføljen er faglig godkjent ved instituttene, kvalitetssikret ved
fakultetet og ønskes vedtatt av dekan:
Oppretting av nye emner:
 PSY-3033 Cognitive Neuroscience of Aging
 PSY-2033 Perspectives on Attachment
 PSY-3501 Tilleggsemne I anvendt personlighetspsykologi
 ERG-2130 Eldres helse, deltagelse og hverdagsliv. Praksisstudier 2
 SYS-2110 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi 1
 SYS-2120 Legemiddelregning, og håndtering
 SYS-2130 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi 2
 SYS-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode
 SYS-2180 Praksisforberedelse 2
 SYS-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie
 SYS-2191 Praksisstudier i kirurgisk sykepleie
 SYS-2192 Praksisstudier i sykepleie psykisk helse
 SYS-2193 Praksisstudier i hjemmesykepleie
 SYS-2610 Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser
 SYS-2620 Sykepleiefaglig ledelse, samfunnsvitenskap og teknologi
 SYS-2680 Praksisforberedelse 3
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SYS-2690 Praksisstudier i sykepleiefaglig ledelse
SYS-2691 Samisk distriktssykepleie
FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi
FAR-1401 Fysikalsk farmasi
FAR-3505 Apotekpraksis master
FAR-3901 Spesialpensum i farmasi
ERN-2009 Humanfysiologi

Endring av emner:
Følgende emner er endret med henblikk til læringsutbyttebeskrivelser, begrenset gyldighet av
arbeidskrav, omfang av arbeidskrav og endringer av eksamensform.
 VPL-1203/1303 Menneskets psykologi, utvikling og læring
 VPL-1204/1304 Legemiddelregning, farmakologi og førstehjelp
 VPL-1207/1307 Kommunikasjon og relasjoner i praksis
 VPL-1209/1309 Helse og omsorg
 VPL-1210/1310 Rehabilitering, habilitering og miljøterapi i praksis
 VPL-1213/1313 Velferdsendring i praksis
 SYP-3502 Vitenskapsteori, forskningsmetoder, metodologi og forskningsetikk
 ERG-1120 Barns helse, utvikling og lek
 RAD-1140 Konvensjonell røntgen og CT
 RAD-1150 Praktisk radiografi I - konvensjonell røntgen og CT
 HEL-1000 Digitalisering, brukere og praksis i helsetjenesten
 FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi
 FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi
 FAR-3101 Legemiddeløkonomi og epidemiologi
 MBI-1105 Basal biokjemi
 MBI-1106 Analysemetoder med nukleærmedisin
 MBI-2108 Bacheloroppgave
 MBI-3004 The Biology of Cancer
 MBI-3014 Infection, Inflammation and Immunity

Nedlegging av emner:











VPL-1010/1011 Introduksjon til og rammer for yrkesutøvelsen
VPL-1020/1021 Grunnlag for helse- og miljøarbeid
VPL-1030/1031 Vernepleieren i relasjoner (praksis 1)
VPL-2030/2031 Helse- og rehabilitering
VPL-2040/2041 Vernepleieren i helsearbeid (praksis 2)
VPL-2050/2051 Miljøarbeid
VPL-2510/2511 Likeverd og deltakelse
VPL-2520/2521 Vernepleieren i miljøarbeid (praksis 3)
HEL-6332 Veiledningskompetanse for helse - eller sosialvitenskapelig utdanning
og helsetjeneste
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