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INNLEIING:

I løpet av vår og høst 2013 ble det holdt tilsammen 35 seminarer (se vedlegg A). Alle var av høy kvalitet og med
god deltakelse både når det gjelder de studenter som deltok på BMED380 og andre studenter (mastergrad og
PhD) og ansatte (i gjennomsnitt 55 deltakere per seminar).
Antall deltakende studenter tok seg opp (10 om våren, 14 om høsten) til tross for at BMED380 var slettet i 2011
fra listen over de anbefalte valgemner for mastergradsstudenter i med. cellebiologi. Dette viser tydelig at kurset
er svært populært blant studenter og at informasjonsutveksling internt mellom studentene og anbefaling fra de
som tar/har tatt kurset fungerer meget bra. Dette er selvfølgelig gledelig!
Til sammen ble 23 rapporter innlevert og vurdert etter fastlagte kriterier. Alle rapportene fulgte rettlingslinjer,
var grundig skrevet og ble godkjent. Dessuten tok alle studenter initiativ til å avtale et møte med kursledelsen
for å gå gjennom korrektur og kommentar. En målbar læringseffekt er at i alle tilfelle var annen rapport som ble
innlevert av en student bedre enn sin første (se vedlegg B).
En endring skjedde i høst semesteret når samarbeid med CCBIO ble etablert. Til sammen har det vært 4
seminarer under regien av CCBIO som en del av BMED380. Dette førte til behov for å forandre tidsramme for
seminarene pga stor interesse fra legene på HUS som vil være med. Seminarene finner sted fortsatt hver
torsdag men begynner kl. 14:30 istedenfor kl. 13:00. Dette medførte ikke til noe komplikasjoner for studentene.
STATISTIKK:
Mengde vurderingsmeldte studentar:

Mengde studentar møtt til eksamen:

10 om våren, 14 om høsten

Ikke relevant

Karakterfordeling ->:
Eller ->:

A:

B:

C:

Bestått: 3 (vår), 5 (høst)

D:

E:

F:

Ikkje bestått: 0

SAMANDRAG AV STUDENTANE SI EMNEEVALUERING (hovudpunkt):

Det har vært bare to studentevalueringer, hvorav kun en svarte med egne ord:
1. Hva var bra med emnet? Veldig bra å få belyst hva de forskjellige metodene man lærer om i BMED320 kan
brukes til og se resultater knyttet opp mot de forskjellige metoder og kanskje få en forståelse av hvorfor
forskjellige metodene blir brukt.
2. Hva var dårlig med emnet? Noen få foredragsholdere fokuserer kun på resultater og da blir det vanskelig å
følge med, men dette var fåtallet. De fleste var veldig gode til å formidle.
3. Hva kan forbedres ved emnet? Jeg er veldig fornøyd med emnet.
Grunn til få skriftlig tilbakemelding kan være at vi har fått mange og veldig positive muntlige tilbakemeldinger,
både når det gjelder bredden i seminartilbudet, kvaliteten og vitenskapelig innhold i seminarene, læringsutbytte
generelt og muligheten til å skaffe seg en oversikt over aktuelle forskningsområder knyttet til UiB. Det har blitt
spesielt nevnt at denne oversikten kan hjelpe når det gjelder valg av veileder til PhD graden eller framtidig valg
av forskningsemne.
Dessuten har studentene uttrykt seg svært godt fornøyd med tilbudet om individuell gjennomgåelse av
rapportene med kursledelse.

EMNEANSVARLEG SI EVALUERING:
1.

Praktisk gjennomføring: Se vedlegg A

2.

Karakterfordeling: ikke relevant

3.

Oppfølging frå tidlegare evalueringar: –

4.

Studieinformasjon: Innledende møte med studenter ved semesterstart og personlig/e-mail kommunikasjon
underveis

5.

Litteraturtilgang: BBB Seminars hjemmeside, abstrakt, hjemmeside til foredragsholder, referanser gitt på
seminarer

6.

Lokale og utstyr: hovedsakelig ble auditorium 4 brukt og det oppsto ingen tekniske problemer

7.

Utplassering/felt (viss relevant): ikke relevant

8.

Endringer gjort undervegs: Inkludering av CCBIO i seminarserien og ny tid (se ovenfor)

MÅL FOR NESTE EVALUERINGSPERIODE - FORBEDRINGSTILTAK:
For å få inn flere skriftlige tilbakemeldinger har vi forandret spørsmål i evalueringsskjema for å gjøre dem mer
relevante til dette kurset. Vi skal oppfordre studenter til å fylle ut skjema.

BMED380 (vår og høst 2013), Vedlegg til Emnerapport
Del A) Oversikt seminarprogram
Tabellen nedenfor gir en oversikt over seminarene som gikk inn i kurset. Den viser balansen mellom
seminarene som ble holdt av lokale og internasjonale forskere og den store bredden av forskningsfelter.
Til sammen ble det annonsert 38 seminarer; 20 ble hold om våren, 15 om høsten og 3 ble avlyst.
Foredragsholder fra
Norge
Europa

Bergen
5x
8x

IBM
UiB ellers

1x
1x

Tromsø
Oslo

5x
4x
2x
1x
1x
1x
1x
1x

Tyskland
UK
Belgia
Sverige
Frankrike
Østerrike
Italia
Finland

Utenfor Europa
4x

USA

Hovedfagområder
Cancer Research
Stem Cell Research
Neurosciences
Cardiovascular Research
Regeneration Research
Oral Biology
Matrix Biology
Structural Biology
Mitochondrial Physiology
Medical Psychology
Molecular Imaging
Nanosciences
Skin Research
Pharmacology
Virology
Immunology

Del B) Oversikt rapportvurdering
Tabellen nedenfor viser antall poeng som ble oppnådd av de enkelte studentene. Vurdering av
rapportene ble gjort etter en skala fra 1 (dårlig) til 5 (meget bra) til hver av de følgende kriteriene: 1)
Organisation of the report and lay-out; 2) Level of scientific understanding; 3) Did the student make many
mistakes?; 4) Overall language skills demonstrated. I alle tilfelle ble mer enn 8 poeng (= bestått) oppnådd
og antall poeng var høyere for den andre innleverte rapporten enn for den første.
Student
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Antall poeng (av 20)
1. rapport
2. rapport
9
10
14
18
13
14
17
18
16
17
16
17
14
16
13
16
17
*
16
*
15
*
15
*
12
*
16
*
14
*

* 2. rapport blir innlevert våren 2014

