Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2510. Vår 2020.
Denne utfyllende bestemmelsen er et supplement til Forskrift for eksamener ved UiT, Norges
arktiske universitet.
Vedtatt av programstyret 12.12.18. Revidert for våren 2020 i programstyret 06.05.20
§1 Eksamensformat
Eksamen er digital. Hver eksamen består av 100 % MCQ.
§2 Varighet og hjelpemidler
Digital hjemmeeksamen. Varighet 4 timer. Hjelpemidler er tillatt.
§3 Eksamensforberedende periode
Mellom siste undervisningsdag og eksamen skal det være en eksamensforberedende periode
på minimum 1 uke.
§4 Innhold
Eksamen utgjør alle delemner i emnet, inklusive profkom og vitkom, på MED-2510.
Minst 60 % består av basalfag. Oppgavesettet vil bestå av 100 - 120 oppgaver totalt.
§5 Oppnevning av eksamenskommisjon
Programstyret medisin oppnevner eksamenskommisjonen.
Kommisjonen settes sammen av en representant for hvert delemne.
Ekstern sensor for MED-1501 Medisin og odontologi år 1 og MED-2501 Medisin år 2 skal
inneha relevant kompetanse i forhold til emnets innhold.
Ekstern sensor for MED-2510 Medisin år 3 skal være spesialist i allmennmedisin.
Ekstern sensor bidrar til utarbeidelse og kvalitetssikring av eksamensoppgavene.
§6 Eksamenskommisjonens mandat
Eksamenskommisjonen skal innhente forslag til eksamensoppgaver fra sine respektive
delemner, og har ansvar for videre bearbeidelse av oppgavene og valg av endelige oppgaver i
henhold til emnets blueprint (oversikt over spørsmål fordelt på fagområde/tema).
Eksamenskommisjonen må også sørge for at blueprint til enhver tid er oppdatert i henhold til
emnets læringsmål.
Forslag til eksamensoppgaver og sensorveiledning, både til ordinær og utsatt eksamen,
oversendes til Permanent Eksamensutvalg (PEU) senest 15. mars (1. nov for høstsemesteret)
for godkjenning. PEU har så to uker på seg til å komme med sine innspill til
eksamenskommisjonen.
Endelig eksamenssett, både til ordinær og utsatt eksamen, godkjent av PEU, skal være lagt inn
i digitalt eksamenssystem senest 2 uker før eksamensdato.
§7 Vurdering
Ved bedømmelse av studentenes besvarelse gis "bestått" / "ikke bestått". Strykgrense
bestemmes ved anerkjent metode for standardsetting. Det skal opplyses hvilken metode
eksamenskommisjonen benytter når eksamenssettene sendes til PEU. Det anbefales at
eksamenskommisjonene anvender Cohens metode for ordinær eksamen.

§8 Kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen
Kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen arrangeres uken før semesterstart.
§9 Tilbakemelding til studentene og begrunnelse for karakter
I digital eksamensplattform kan kandidaten se egen score og begrunnelse for en
eventuell ikke bestått sensur.
§10 Klage
Kandidatene har tre ukers klagefrist fra den dato de får sensur. Klage over eksamensresultatet
skal fremmes skriftlig. Klagekommisjonen får oversendt de påklagede eksamensbesvarelser,
oppgavesettet og fasit med begrunnelse, samt oversikt over standardsetting benyttet til å sette
strykgrense.
Klagesensur regnes som et nytt vedtak og kan ikke påklages

