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Til: 
- Utdanningsledere og undervisningsledere 

- Modulledere og koordinatorer – NB! må videreformidles til eksamenskommisjonen 

- Studentveiledningen/MED-studieinfo 

- Medisinsk studentutvalg 

- Medisinsk fagutvalg 

- Fagutvalget i ernæring 

- Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 

- Eiendomsavdeling og husøkonom område Gaustad  

- Det odontologiske fakultet v/Åsheim og studiekonsulenten 

- Avdeling for ernæringsvitenskap v/studiekonsulentene for klinisk ernæring 

 

Dato: 23.12.2019  

 

Eksamensdatoer profesjonsstudiet i medisin for vårsemesteret 2020 

 
Eksamenslokaler ved skriftlige (både på papir og digitale) eksamener er i utgangspunktet UiOs 
eksamenslokaler i Silurveien 2 (http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/andre/silurveien/).  I tillegg 
brukes lesesalene i 1. og 2. etasje i Domus Medica, lesesalene ved Ferdighetssenteret på Rikshospitalet 
eller på Domus Odontologica ved behov. 
 
Eksamenslokaler ved OSCE, OSKE og SME-eksamener er Ferdighetssenteret (inkludert lesesalene), M-
etasjen og kurssalen (ved behov) på Rikshospitalet. 
 
For skriftlige eksamener på papir leveres bokmål- og nynorskversjon av oppgavesettet til Studieseksjonen 
på USB-penn og papir signert av eksamenskommisjonsleder senest en uke før eksamensdagen. De må være 
i en slik form at de kan kopieres direkte. Maler kan finnes på http://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/med/eksamen/medisinstudiet/ 
 
For skriftlige digitale eksamener avtales frister for innsending av oppgavesett, korrekturlesning og 
innlegging av fasitsvar. 
 
For OSCE/OSKE/SME-eksamener leveres oppgavene til OSCE-koordinator. Det avtales tidsplan for hver 
eksamenskommisjon. 
 
Oppgavesettet skal foreligge på bokmål og, hvis det er nynorskkandidater, også på nynorsk. Dette gjelder 
for både ordinær eksamen og kontinuasjons-/utsatt eksamen. Unntak er digitale eksamener der digitale 
eksamensoppgaver kun blir gitt på bokmål, jf. fakultetsstyrets vedtak 17. desember 2019. Oppgavesettet 
for både ordinær og kontinuasjonseksamen for MED5600 (modul 6) skal være på engelsk.  
 
For øvrig gjør vi oppmerksom på at sensor og en student skal være forelagt oppgavene og ha godkjent dem 
før de sendes til Studieseksjonen. 
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Sensur skal offentliggjøres for studentene senest tre uker etter eksamensdagen.  Sensuren legges inn i FS 
(studentregister) av Studieseksjonen og vil være tilgjengelig for studentene dagen etter at Studieseksjonen 
har mottatt sensuren fra eksamenskommisjonen.   
 
Retningslinjer for eksamen kan finnes på http://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/med/eksamen/medisinstudiet/ 
 
 
Med hilsen 

 

Elisabeth Authen Sethre       Nele De Vos 

seksjonssjef         rådgiver 

 

Vedlegg:  Oversikt eksamensdatoer vår 2020 

   

 


