Kjære leder av undervisningsenhet
Vi innhenter nå eksamensoppgaver for alle eksamener i 2018, inklusive forskerlinje
(MD4030) januar 2019. Undervisningsenheten din skal levere flervalgsoppgaver og
eventuelt kortsvarsoppgave og OSKE-oppgaver. Disse oppgavene skal leveres
eksamenskommisjonen innen 15. november. Se vedlagt Excel fil for hvor mange oppgaver
din enhet skal levere. Vær oppmerksom på at man får oppgitt hvor mange oppgaver man
skal levere for hvert studieår/semester.
Innleveringen organiseres gjennom deg, slik at du har ansvaret for at din enhet leverer
tilstrekkelig antall oppgaver med høy nok kvalitet, god dekning av læringsmålene og relevante
problemstillinger (jmf. rammeverk for undervisningsenhetene). Oppgavelagingen kan selvsagt
delegeres på den måten undervisningsenhetene selv ønsker. Det er da viktig at undervisere får
vite hvor mange oppgaver de skal lage og til hvilken eksamen (f.eks. Ola Nordmann leverer 5
FVO og 1 kortsvar til IAB eksamen, 4 FVO til IIAB eksamen og 6 FVO til IIID eksamen).
Når du innhenter oppgaver fra dine undervisere er det viktig å gjøre de oppmerksom på følgende:










Alle flervalgsoppgaver skal legges inn i FVO-databasen (http://mcq.medisin.ntnu.no/)
som før. Bestillingen gjelder det antall nye/ubrukte oppgaver som trengs til eksamen.
Finnes det ubrukte oppgaver i MCQ-databasen kan de eventuelt brukes. Som
undervisningsenhetsleder har du full oversikt over ubrukte oppgaver fra din enhet. Det er
viktig å gå gjennom disse. Hvis oppgavene er ubrukte på grunn av at de er ubrukelige, må
de slettes. (Ved behov for hjelp med innlegging i databasen, ta kontakt med
studiekonsulent). Vi gjør oppmerksom på at det finnes nærmere 1300 ubrukte oppgaver
for stadium I og II som er laget av studenter (med taushetsplikt og som har ligget i
karantene 1 år) som fritt kan brukes til eksamen. For at de skal kunne brukes må UE leder
gi oppgavene en ansvarlig som må gå gjennom oppgaven og evt endre den for å sikre at
den er god nok til å brukes. Den må deretter legges ”klar til kvalitetssikring” som vanlig.
Kortsvarsoppgaver og OSKE-oppgaver skal fylles inn i mal for dette (vedlagt) og sendes
per e-post til studiekonsulent på det året som skal ha oppgavene. Kontaktinfo nederst i
dette brevet. Minner om at forfatter av kortsvarsoppgave er intern sensor ved ordinær
eksamen.
Lag flervalgsoppgavene i henhold til retningslinjene som du finner i
”Undervisningsveileder for flervalgsoppgaver”:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Administrasjon+av+eksamen+-+medisinstudiet
Lag kortsvarsoppgavene (tidligere essayoppgaver) i henhold til retningslinjer som du
finner i ”Undervisningsveileder for kortsvarsoppgaver”:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Administrasjon+av+eksamen+-+medisinstudiet
Lag OSKE oppgavene i henhold til retningslinjer som du finner i ”Undervisningsveileder
for OSKE-oppgaver”:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Administrasjon+av+eksamen+-+medisinstudiet



Alle eksamensoppgaver skal oppgi ALLE relevante læringsmål for oppgaven.

Du synes kanskje årets bestilling av eksamensoppgaver kommer tidlig. Dette gjøres for å bedre
kvalitetssikringsprosessen av eksamen. Målet er at alle studieår sender sin bestilling til
undervisingsenhetene samtidig og med samme frist. 1., 2., 3. 4. og 6. studieår bestiller oppgavene
rundt 1.oktober for alle eksamensoppgaver både til ordinær-, kontinuasjons-, forskerlinje- og
engelskeksamen, med endelig frist for innlevering 15. november. Unntaket er noen fag i IIIC. Å
samle bestillingen er et ønske fra flere UE-ledere slik at det er lettere å organisere innhentingen
av oppgaver fra egen enhet ved at man slipper multiple bestillinger på ulike tider i året fra de
ulike kommisjonene.
Vi er klar over at det vil bli en ekstra hektisk periode med oppgavelaging nå i høst, men vi tror
det er mer tidseffektivt å samle dette arbeidet til en gang i året, slik at man slipper å lage
oppgaver året igjennom. Gode eksamensoppgaver er en svært viktig del av studentenes læring i
ditt fag. Takk for din innsats!
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