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Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2022/2023
Innstilling til vedtak:
1. Revidert studieplan for bachelorprogrammet i biomedisin godkjennes.
2. Foreslåtte kvoteendringer i masterprogrammene ved IHO godkjennes.
3. Søknad om endring av forkunnskapskrav til masterprogrammene i Aldring og geriatrisk
eldreomsorg, Fysioterapi, Helsefaglig utviklingsarbeid, Helsesykepleie og Psykisk
helsearbeid avslås.
Bakgrunn:
Kvalitetssystemet for utdanning ved UiT fastslår at fakultetsstyret vedtar mindre endringer i egne
studietilbud. Ved større endringer orienteres universitetsledelsen skriftlig om dette.
1. Bachelorprogram i biomedisin
Studieprogrammet opplever høyt frafall, spesielt i løpet av det første studieåret. En av årsakene
er at studentene på første studieåret kun har undervisning i generelle biologiemner som gis i
regi av Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og
økonomi (BFE). Institutt for medisinsk biologi ønsker at studentene fra studiestart av får bedre
innsikt i eget fagområde, samtidig som de kan utvikle tilhørighet til eget institutt ved å ha flere
fagspesifikke emner ved eget institutt/fakultet. Følgende endringer ble foretatt i den reviderte
studieplanen:
 Et eget innføringsemnet innen medisinsk biologi vil erstatte BIO-1105 Innføring i biologi
ved AMB/BFE.
 BIO-2002 Fysiologi II ved BFE vil erstattes med ERN-2009 Humanfysiologi fra
bachelorprogrammet i ernæring.
 I 5. semesteret tilbys studentene BED-2054 Innovasjon i praksis som valgemnet.
 Bacheloroppgaven endres fra 20 stp. til 30 stp. omfang.
 For å tydeliggjøre emneinnhold endres navn til emnene MBI-2011 Molekylær cellebiologi
1 og MBI-2012 Molekylær cellebiologi 2 til
o MBI-2011 Molekylær cellebiologi – genetikk og cellesignalering
o MBI-2012 Molekylær cellebiologi - cellestruktur for å gjøre innholdet
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2. Endringer i opptakskvoter ved masterprogrammene i jordmorfag, helsesykepleie og
fysioterapi
Da studieprogrammene ble opprettet i 2018, ville fagmiljøene søke om opptakskvoter til sine
studieprogram. Kvoteordningen var på den tiden under revisjon, og søknader ble derfor ikke
behandlet. Imidlertid er revisjonen avsluttet og myndigheten til å fastsette kvoter og kriterier
for kvoteordninger er lagt til universitetene (jf. Forskrift om opptak til Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, § 9). Universitetsledelsen vil søkes om å innvilge følgende kvoter:
 For å sikre kompetanse i regionen søker master i jordmorfag om nordnorsk kvote, der [der]
12 av 20 studieplasser er forbeholdt søkere med nordnorsk bakgrunn, av disse er 2 plasser
forbeholdt søkere med samisk bakgrunn. Minimum poengsum for kvoteopptak er 2,8.
Etter tre opptaksrunder til masterprogrammet viser det seg at ca. halvparten av studentene
kommer fra Sør-Norge, og disse drar tilbake etter fullført utdanning.
 Master i helsesykepleie søker om etablering av 60 % kvote for søkere med nordnorsk
tilknytning. Dette for å sikre tilgang på ferdigutdannede kandidater for praksisfeltet, samt
framtidig bemanning ved programmet. Det ønskes også innført en 5 % kvote for sykepleiere
konstituert i helsesykepleiestillinger i distriktskommuner i Nord-Norge.
 Master i fysioterapi søker om innføring av 40 % kvote for søkere med nordnorsk tilknytning
for å sikre tilgang på ferdigutdannede kandidater for praksisfeltet, samt sikre framtidig
bemanning ved studieprogrammet.
3. Endring av forkunnskapskrav ved masterprogrammene i helsefag
Institutt for helse- og omsorgsfag har søkt om å endre forkunnskapskravene til fem av sine
masterprogram slik at studentene må ha bestått alle tidligere emner i studieprogrammet sitt for
å kunne melde seg opp og begynne på masteroppgaveemnet, som går over to semestre.
Endringen gjelder master i Aldring og eldreomsorg, Fysioterapi, Helsefaglig utviklingsarbeid,
Helsesykepleie og Psykisk helsearbeid, som har opptak hvert 3. år.
Fakultetet anbefaler at søknaden om strengere forkunnskapskrav avslås med følgende
begrunnelser:
 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
stiller ingen krav om at emner må være bestått før studentene avlegger mastereksamen.
Formålet er å uteksaminere flest mulig kandidater innen normert studietid. Innenfor
forskriften kan fagmiljøene fastsette forkunnskapskrav, og UiTs policy er at faglige
argumenter veier tyngre enn administrative. Studenter vil aldri få vitnemål på mastergraden
før alle emner er bestått.
Fagansvarlige ved de nevnte studieprogram vurderer det faglig forsvarlig at studentene får
melde seg opp til masteremnet selv om de ennå ikke har bestått alle tidligere emner. På den
måten har studentene sjanse til å følge ordinær studieprogresjon.
 Endringen vil kunne medføre økt frafall og lavere gjennomstrømming, dersom studenter
må vente tre år før de får begynne på masteremnet. Det synes verken å være i studentenes,
UiTs eller samfunnets interesse.
 I og med at hvert emne på masterprogrammene bare gjennomføres hvert tredje år er det av
stor betydning for gjennomstrømningen at studenter, som ikke består sin første
kontinuasjonseksamen, får sitt tredje forsøk i påfølgende semester.
Kontinuasjonseksamen og antall eksamensforsøk reguleres i Forskrift om studier og
eksamener ved Universitetet i Tromsø i §§ 26-30. Ifølge eksamensforskriften kan studenter
ved stryk i ordinær eksamen få adgang til kontinuasjonseksamen, normalt ved begynnelsen
av påfølgende semester, og ekstraordinær eksamen. Studenter ved UiT har tre
eksamensforsøk per emne. Dersom det foretas endringer i emnebeskrivelsen eller pensum,
eller ved nedlegging av emnet skal det være anledning i kun ett år etter endringen til å
avlegge eksamen etter tidligere ordning.
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Det er dermed ikke sikkert at studentene vil kunne gå opp til "det samme" emnet om tre år.
Bekymringen om økt frafall bygger på klager fra studenter som søkte om å kunne avlegge
ekstraordinær eksamen og fikk avslag fra instituttet. Nye eksamensforsøk ble innvilget da
studenter henvendte seg til UiTs klagenemnda.
Sammenlignbare masterstudier ved Helsefak/UiT stiller ikke like strenge
forkunnskapskrav.
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