Utfyllende bestemmelser for innpassing av 1. studieår og opprykk til 2. studieår for
Profesjonsstudiet medisin
Vedtatt av Programstyret medisin 18.01.17. Gjelder fra denne dato.

Opptak til Profesjonsstudiet medisin skjer gjennom Samordna Opptak. Søknadsfristen for nordiske
søkere er 15. april hvert år. Ved et eventuelt opptak får man tilbud om studieplass på 1. studieår. For
å bekrefte plassen, må man takke ja til denne gjennom Samordna Opptak.
1. studieår av Profesjonsstudiet medisin ved UiT består av emnet MED-1501 Medisin og odontologi
år 1. Dette emnet er felles for medisin- og odontologistudenter ved UiT.
1. Studenter som ved opptakstidspunktet i juli har bestått MED-1501 som odontologistudent
ved UiT, kan søke om opprykk til 2. studieår. Det er ikke nødvendig å levere inn
karakterutskrift for bestått emne, da dette vil være tilgjengelig i UiTs Felles Studentsystem.
2. Studenter som ved opptakstidspunktet i juli har bestått emner tilsvarende MED-1501 ved et
annet studiested, kan søke om innpassing og opprykk til 2. studieår. Sammen med søknad
må studenten levere inn karakterutskrift samt emnebeskrivelser som bekrefter innhold i
bestått(e) emne(r). Fristen er innen 1. august etter hovedopptaket.
3. Opprykk til 2. studieår avhenger av ledige plasser på kullet. Antall plasser per kull defineres
av antall studieplasser UiT har finansiering for. Antall ledige plasser for 2. studieår vil kunne
variere fra år til år.
4. Alle studenter som har bestått MED-1501 eller fått innpasset tilsvarende emne(r) anses som
likeverdig kvalifisert til plass på 2. studieår. Når flere studenter kvalifiserer for opprykk til 2.
studieår enn det det er ledige plasser, vil det bli gjennomført loddtrekning.
5. Loddtrekningen vil finne sted rundt semesterstart. Det vil på forhånd bli informert om hvor
mange plasser som er tilgjengelig på 2. studieår. Studentene det gjelder vil bli invitert til å
være tilstede under loddtrekningen, men fysisk tilstedeværelse er ikke et krav. Studenter
som ikke er tilstede vil få informasjon om utfallet av loddtrekningen på telefon og/eller epost umiddelbart etter at loddtrekningen har funnet sted.
6. Studentene som blir trukket ut til de ledige plassene, kan starte på 2. studieår umiddelbart.
Øvrige studenter vil ble plassert på en etter loddtrekning prioritert venteliste, og starter på 2.
studieår påfølgende studieår.

