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Faglig rammer for legestudenter ved utvekslingsopphold ved utenlandske
universiteter i IID
Innledning:
Fakultetet har avtaler med et 20-talls utenlandske universiteter slik at dere studenter gis mulighet til å ta
semester IID (høst eller vår) i 4. studieår i utlandet. Fakultetet tilbyr utveksling i fire verdensdeler: fra
Katmandu Universitet/Dhulikhel Hospital i Nepal til Karolinska Instituttet i Sverige 1. Fakultetet har satt krav om
at alle universitetene må tilby klinisk tjeneste i gynekologi/obstetrikk og pediatri, og fakultetet forsøker videre å
benytte universitet som har urologi, nefrologi og endokrinologi på sine timeplaner. Målet med utvekslingen er
å gi dere studenter anledning til å bli kjent med nye kulturer, andre språk og at dere får nye perspektiver.
I studieåret 2016/2017 ble IICD delt i to emner: MD4042 (IIC) og MD4043 (IID) med separat eksamen på
slutten av hvert semester (eksamen IIC og IID både høst og vår). Bakgrunnen var at fakultetet ønsket
tilnærmet lik utveksling i IID høst og vår, og at flere studenter skulle få anledning til å benyttet seg av tilbudet
om utveksling. IIC og IID ble derfor revidert, og begge semestrene har nå 16 undervisningsuker høst og vår.
Studentene, som tar IID i utlandet, kan før eksamen delta på et begrenset undervisningstilbud (se
ekstratilbudet) som fakultetet har valgt å tilby. Tidspunktet for tilbudene finnes i timeplansystemet: se
semester IID Utland.
Faglige rammer:
1. Dere må forholde dere til de læringsmål som gjelder for IID. Dere har tilgang til timeplansystemet,
læremiddelbanken, semesterinformasjon og anbefalte læremidler, samt tidligere eksamensoppgaver, og
dere er kjent med rammeverket for OSKE (det settet av muntlig-praktiske oppgaver som OSKE eksamen
trekkes fra).
2. Det er ikke ønskelig at dere «shopper» uketjeneste på St. Olavs Hospital på egenhånd før eller etter at
dere er på utveksling. Dette gjelder også fagene urologi, nefrologi og endokrinologi.
3. Dere har fritak fra obligatorisk undervisning som PBL
4. Dere har fritak for obligatorisk uketjeneste slik den er ved vårt fakultet i IID.
5. Utvekslingsuniversitetet gir dere skriftlig dokumentasjon på hvilke klinisk tjeneste dere har deltatt i (kalt
uketjeneste hos oss). Det er obligatorisk at dere viser dokumentasjon på klinisk tjeneste i
gynekologi/obstetrikk og pediatri. Fravær av dokumentasjon på klinisk tjeneste i urologi, nefrologi og
endokrinologi, eller andre fag, utløser ikke et krav om deltagelse i uketjeneste i tilsvarende fag her
hjemme. Det henvises til innholdet i ekstratilbudet.
Ekstratilbudet:
Tilbudet er tenkt først og fremst å kompensere for noen praktiske ferdigheter som dere ikke er sikret på
utvekslingsstedet, og skal ikke kompensere for ulikheter i annen undervisning som forelesninger
(kunnskap/teori) eller forskjeller i mengde og type klinisk tjeneste. Fakultetet har således valgt å gi et tilbud i
klinisk undersøkelse og gjenoppliving av barn, og et tilbud i barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2.
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https://www.ntnu.no/studier/cmed/utenlandsopphold
For studieåret 2016/2017 var det et par forelesninger i ekstratilbudet som ikke videreføres.

