Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opetusohjelma lukuvuonna 2018 – 2019
(Pääsiäisloma keväällä 2019: 19.4 -26.4.2019)

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa opetusohjelma toteutuu jaksokohtaisen viikko-ohjelman
mukaisesti. Opiskelijan osaamistavoitteet, sisältö ja osa opiskelumateriaalista sekä jakson toteutuksen
aikataulu kuvataan kunkin jakson jaksokirjassa. Jaksokohtaiset opetusohjelmat ovat lääketieteen tutkintoohjelman opiskelijoiden saatavilla Moodle -oppimisalustalla https://learning2.uta.fi/
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Ennaltaehkäisy
Neste- ja elektrolyyttitasapaino
Infektio

4+1 kv/6 op
4+1 kv/7 op
5+1 kv/6 op

Rintakipu / Hengenahdistus
Hermoston toimintahäiriöt
Diagnostiikka ja Hoito

6+1 kv/11 op
4+1 kv/7 op
7 kv/10 op

Jaksaminen
Abdominal complaints (Vatsavaivat)
Nivelkipu
Hätätilanteet

3+1 kv/5 op
4+1 kv/6 op
3+1 kv/5 op
4+1 kv/6 op

IV vsk (2015 al.) kl 2019: 26 op tai 30 op 07.01. – 17.05.2019 Kliiniset jaksot: kir ja sis, integroitu kl. jakso, gyn, las, psyk
V vsk (2014 al.)
sl 2018: 26 op tai 30 op
kl 2019: 28 op tai 27 op
VI vsk (2013 al.)
sl 2018: 30 op tai 31 op
kl 2019: 9 op
•
•

•
•

13.08. – 14.12.2018 Kliiniset jaksot: kir ja sis, integroitu kl. jakso, gyn, las, psyk
07.01. – 17.05.2019 Kliiniset jaksot: knk, neuroalat, simulaatio, ane, sil, keu, lastenpsyk, nuorisopsyk, onkol,
iho, PTH (yle, ger, työterv, sos.psyk, oikeuslääket.)
13.08. – 14.12.2018 Kliiniset jaksot: knk, neuroalat, simulaatio, ane, sil, keu, lastenpsyk, nuorisopsyk,
onkol, iho, PTH (yle, ger, työterv, sos.psyk, oikeuslääket.)
07.01.- 15.02.2019 Valmistuminen-jakso
Valmistujais- ja valajuhla 29.3.2019

Valinnaisia opintoja 15 opintopistettä
Kieliopintoja yhteensä 8 opintopistettä II vsk ja III vsk
Harjoittelu yhteensä 24 opintopistettä III vsk 
Tieteellinen kirjoittaminen 2 opintopistettä

Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 24.10.2017

