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Utdanningsmelding 2012 - Innspill fra programutvalget i medisinsk
biologi
Vi viser til brev datert 21. januar 2013, der institutter og programutvalg blir bedt om innspill til
Utdanningsmelding for MOF 2012. Det bes konkret om å rapportere utvalgets arbeid for
2012 og planer for neste år, samt komme med innspill til studiekvalitets- eller
læringsmiljøtiltak, programevaluering og prioriterte områder innen utdanningsfeltet.

Kort rapport
 Antall studenter
22 masterstudenter avla endelig mastereksamen i løpet av 2012, 1 fra kullet har utsatt
innlevering til 2013. Dette er nesten en fordobling fra 2011 hvor 12 studenter avla
mastereksamen.
Vi tok imot 25 nye masterstudenter i august 2012, dette tilsvarer antall studenter vi tok imot i
2011, og en liten oppgang fra 2010 da vi tok imot 22 studenter. Det virker å være en stabil
oppgang fra tidligere år da vi har tatt imot 11 studenter (2009) og 10 (2008).
 Internasjonalisering
I løpet av 2012 opprettet vi en utvekslingsavtale med Karolinska Institutet, Sverige, om
utveksling på masteroppgavenivå. Det betyr at vi kan sende (og motta) to masterstudenter
hvert år som kan gjennomføre labarbeidet på en masteroppgave ved KI. Oppgaven vil så bli
skrevet sammen ved MOF. Veiledningen blir delt mellom KI og MOF.
Vi tok imot vår første kvotestudent høsten 2012 fra Makerere University i Uganda. Etter
planen skal han søke overgang til PhD etter første året på masterstudiet.
Vi tok også imot 6 andre internasjonale masterstudenter fra hhv Iran, Pakistan og
Bangladesh.
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Institutt for biomedisin
Telefon 55586355
Telefaks 55586360
post@biomed.uib.no

Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen

Besøksadresse
Bergen

Saksbehandler
Maren Stallemo
55 58 64 40
side 1 av 3

side 2 av 3

 Saker i PU
Programutvalget har fattet få revolusjonerende vedtak i 2012. Vi har endret på
retningslinjene for masteroppgaven, godkjent fire nye valgemner og ellers i stor grad hatt
drøftings- og orienteringssaker.
 Alumnivirksomhet
Programutvalget og IBM søkte om støtte til alumnusvirksomhet fra alumnusrådet og fikk
50.000 kr i støtte til Karrieredag, alumnusmedarbeidere og alumnusfest. Karrieredagen ble
avholdt 17. mars 2012 og var en ubetinget suksess med godt oppmøte fra både studenter og
bedrifter.
Videre har 2 studenter vært engasjert i alumnusarbeidet i løpet av sommeren og høsten.
Mye av arbeidet har bestått i å arrangere alumnusfesten, men det har også blitt laget saker til
nyhetsbrev og alumninettsidene.
Alumnusfesten for tidligere studenter i medisinsk biologi ble avholdt den 1. desember 2012.
Arrangementet ble holdt på Kvarteret i regi av fagutvalget (FMB). Ca 25 studenter møtte opp,
det var litt færre enn ønsket, men det ble en vellykket kveld likevel. Erfaringen med å sende
invitasjoner og påmelding via alumnussidene er dårlig, tekniske problemer førte til at inviterte
ikke fikk meldt seg på og vi endte opp med å registrere påmeldinger på annen måte.
I forbindelse med omorganiseringen av MOF ble administrasjonen på IBM redusert og
alumnusvirksomhet er ett av områdene som vil bli nedprioritert framover.

Læringsmiljøtiltak
I løpet av 2013 vil vi arrangere en workshop for 2 års masterstudenter i akademisk skriving.
Basert på erfaringer med denne vil vi forsøke å innlemme en fast workshop eller inkludere
skrivetrenging i allerede eksisterende emner i programmet.
Programevaluering
Programutvalget inviterte programsensor og gjester fra Karolinska Institutet, samt
instituttleder ved IBM, til et to dagers seminar på Solstrand 28-29 august. I løpet av dette
seminaret drøftet vi følgende:
 Emneporteføljene våre? Hvilke emner fungerer bra, hvilke ikke så bra? Hva kan vi
lære fra hverandre (IBM – KI)?
 Cellebiologi og fysiologi er nå to ulike studieretninger innen masterprogrammet i
medisinsk biologi. Bør disse slås sammen til en studieretning?
 Kan vi få til en utvekslingsavtale for masterstudenter på emnenivå og prosjekter
mellom vårt program og Biomedicin ved KI?
 Opprettelse av en bachelorgrad i biomedisin ved UiB.
 Profilering/rekruttering. Vi har i ettertid opprettet en egen facebook side for medisinsk
biologi:
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Programsensorrapporten for 2012 er skrevet i etterkant av dette seminaret. I rapporten
bifaller sensor valg av spesialisering i mastergraden som særdeles relevant og knyttet til
forskningsekspertise ved MOF. Hvis man skal øke omfanget av emner eller endre
emnesammensetning anbefales kusr innen genetikk, infeskjsonsbiologi eller immunologi.
I 2013 vil vi rette spesiell oppmerksomhet mot studieretningen i Biomedical Image Sciences.
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