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Til kandidatspecialevejledere for medicinstuderende

Nyt VKO tilbud til 5.semester medicinstuderende
Sammenlignet med andre kandidatuddannelser er den praktiske forskningstræning af medicinstuderende begrænset af de stramme studieplaner. Fakultetet
ønsker at styrke den prægraduate træning i medicinsk forskningsmetodologi
ved at tilbyde 5. semesterstuderende mulighed for at tage et 4 ugers VKO ophold på en forskningsaktiv afdeling.
VKO står for valgfrie kurser og ophold, og er et 4 ugers valgfrit modul, som
der er afsat tid til på 5. semester kandidat. Formålet med kurset er, at give de
studerende mulighed for at tilegne sig indsigt i andre fagområder end dem,
som studiet tilbyder. De studerende kan f.eks. bruge VKO på deltagelse i kurser eller kongresser, ophold i speciallægepraksis, relevante kliniske ophold,
vikariater, ophold ved forskningsgruppe eller udenlandsophold med relevans
for studiet.
Ved kombineret VKO og kandidatspeciale ligger opholdet i de første 4 uger af
semesteret. Formålet er at give den studerende mulighed for at benytte et datasæt indsamlet under opholdet som udgangspunkt for kandidatspecialet, som
den studerende formulerer i de sidste 4 uger af 5. semester under vejledning af
en lektor eller professor på den afdeling, der har haft den studerende på VKO
ophold. Opholdet er desuden tænkt som indledning/overgang til et muligt
forskningsårsforløb.
Der er gennemført en pilotundersøgelse af denne ordning i 2011 på fire udvalgte afdelinger. Otte studerende har gennemført eller er i gang med ordningen, og disse studerende har evalueret ordningen positivt. Erfaringer fra de
vejledende afdelinger peger på, at det er en fordel, at en postdoc eller senior
Ph.D studerende påtager sig den daglige vejledning som del af deres undervisningsforpligtigelse.
Professor, dr. med. Thomas Mandrup-Poulsen, Center for Medicinsk Forskningsmetodologi, (tmpo@sund.ku.dk) er kontaktperson vedrørende ordningen
og varetager introduktionsforelæsningerne på 4. semester om ordningen. De
studerende er informeret om selv at vælge emne og mulig afdeling (klinisk
afdeling, teoretisk afdeling eller laboratorium), eventuelt i samråd med ordningens kontaktperson og selv at tage kontakt med den pågældende afdeling. Vi
håber, at afdelingerne vil tage godt imod de studerende som henvender sig.
Med venlig hilsen
Jørgen Olsen
Professor dr.med.
Studieleder for Medicin
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