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Rapport – Biomaterialer (OD2BIM)
Evalueringen av undervisningen er gjennomgått av de tre aktuelle personer som har undervist på
fagområdet og som er tilsatt pr. idag.

Vurdering av gjennomføringen av undervisningen:
-

Hvordan har den praktiske gjennomføring vært?
o

-

Hva er strykprosent og frafall dette semesteret?
o

-

All relevant informasjon er lagt på MiSide. Dette gjelder støtteark og støttelitteratur.

Hvilken tilgang til relevant litteratur har studentene hatt?
o

-

Hyppigste karakter var B, med to A. Fordelingen er forskjøvet noe mot bedre
karakterer sammenlignet med tidligere år, men dette veksler fra år til år.

Hva har blitt gitt av studieinformasjon og dokumentasjon?
o

-

Lav strykprosent

Hvordan er karakterfordelingen?
o

-

Dette er undervisning som er gitt i gamle odontologibygg, preget av opphørt
vedlikehold også på IT-siden. Forøvrig gikk det greit. Ekskursjon til tannteknisk
bedrift fungerte godt, men høy andel studenter til stede.

Tilgang på litteratur, men som er benyttet i liten grad under perioden, men med økt
bruk tett på eksamen.

Annet

Din vurdering av rammevilkårene:
-

-

Hvordan har lokaler og undervisningsutstyr fungert?
o

Se over.

o

MiSide er en utfordring fordi det ofte oppstår uklarheter ved overgang til nytt
semester.

Andre forhold
o

Faget samordnes med ferdighetstreningen i kariologi (vår) og protetikk (høst). De
innledende forelesningsseminarer kan være vanskelig å gjennomføre pga kollisjoner
med f.eks. fagkritisk dag.
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Dine kommentarer til studentenes evaluering:
-

Hva mener studentene om gjennomføringen av undervisningen?
o

-

Oppsummering av studentenes innspill
o

-

Alt i alt god evaluering

Har studentene forslag til tiltak og forbedringer?
o

-

Det bra evaluering, slik vi tolker det. Det er få svar, dessverre. En respondent
uttrykker stor negativitet på forhold som vi ikke forstår. Forelesningsseminarene på
slutten av undervisningsperioden synes å bli satt pris på.

Å fjerne lage «dødperioder» i undervisningsbolkene, som følge av
undervisningsstrukturen i odontologistudiet generelt.

Annet
o

Undervisningsperioden våren 2012 var vanskelig for fagområdet pga permisjoner,
delstillinger og underviser som gikk av med AFP tidligere enn antatt.

Din samlede vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak
I hovedsak godt evaluert undervisning. Det er en utfordring at faget er spredt over tre semestre. Det
er uheldig pedagogisk. På den andre siden synes forelesningsseminarer på våren 3. kull å være godt
mottatt. Også samordningen med ferdighetstreningen fungerer rimelig bra, men gjør at faget ikke
kan tas av andre enn de som er direkte i studieløpet.
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