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MED: Spørsmål 1-5 
1. Bachelor, 
redusere 

• Lite relevant på MED 
 

2. Master 
rekruttering   

• Jobber med rekruttering i våre masterstudier. 
• Utfordring med kjønnsbalansen medisin og 

ernæring 

3. Enkeltemner   • Muligheter for større tverrfaglighet 

4. Kvalitetssystem  • MED er gjerne med på videreutvikling  
 

5. Mer organisert 
undervisning  

• MED: Studier med mye organisert undervisning  
• Utfordring 1: Fremmøte evt krav om 

obligatorisk undervisning 
• Utfordring 2: Studentenes opplevelse av 

tilbakemelding  



MED: Spørsmål A - D 

A. Kandidatmåltall • Overbooking (ser effekt først om fem år)  
• Hindre frafall – tettere oppfølging av 

studentene, alternativt opptak  

B. Videre bruk av   
LINK 

• Samarbeid mer effektiv undervisning. 
• Mulig økt opptak 

C. Tverrfaglige       
utdanningstilbud 

• Erfaringer fra Sampraks: Koordinering. 
• Legges inn i studieplanene.  
• Etablering innenfor nye rammer  

D. Administrasjon  
     vs fag  

• Utfordring faglig ledelses ambisjoner og 
praktisk gjennomføring.  

• Erfaringer fra Oslo 2014  
 



  



Spørsmål 1 - 5 
• 1) Redusere antall studenter på bachelor? Lite relevant på MED 

• 2) Sikre bedre rekruttering på master   
– Ja. Jobber med rekruttering i våre masterstudier. 
– Utfordring med kjønnsbalansen medisin og ernæring 

• 3) Kritisk gjennomgang av enkeltemneordningen?   
– Muligheter for større tverrfaglighet 

• 4) Forenkle kvalitetssystemet og gjøre det mer treffsikkert  
– MED er gjerne med på videreutvikling  

• 5) Bør vi tilby UiO-studentene mer organisert undervisning?  
– MED – noen studier med mye organisert undervisning.  
– Utfordring: Fremmøte evt krav om obligatorisk undervsining 
– Utfordring: Studentenes opplevelse av tilbakemelding  

 

 



Spørsmål A - D 

• A. Bedre kandidatmåltall der det er nødvending (MED) 
– Overbooking (ser effekt først om fem år)  
– Hindre frafall – tettere oppfølging av studentene, alternativt opptak  

• B. Videre bruk av LINK 
– Samarbeid mer effektiv undervisning. 
– Mulig økt opptak 

• C. Hva skal til for at UiO lykkes med tverrfaglige utdanningstilbud? 
– Erfaringer fra Sampraks:  Behov for koordinering. Legges inn i studieplanene. 

Etablering innenfor nye rammer  
• D. Hvordan løser enhetene spørsmål i skjæringspunktet opptaksrammer og ressurs-prioriteringer i dagens situasjon? Hvordan er 

arbeids- og ansvarsfordeling mellom administrasjon (studier, økonomi) og faglig ledelse? Eksempler på gode arbeidsformer? Er det 
rom for forbedringer? 

– Utfordring faglig ledelses ambisjoner og praktisk gjennomføring. Justering Oslo 2014  
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