SEMESTEREVALUERING 1. SEMESTER, HØST 2013
Emner:
Emneansvarlig
FARM103 – Samfunnsfarmasi 1, Lone Holst
MAT101 – Brukerkurs i matematikk 1, Amir Hashemi
EX.PHIL – Examen philisophicum, Espen Gamlund

Semester:

Institutt involvert:

Høst 2013

IGS, Matematisk institutt, IFF

INNLEDNING:
Hensikten med semesterevalueringen er å se på semesteret i sin helhet for bedre å kunne vurdere farmasistudiet. I
en semesterevaluering kan en i større grad se på emnene i korrelasjon til hverandre, peke på evt. ulikheter i
arbeidsmengde og se på ulike tiltak for å forbedre semesteret og studiet i fremtiden.
Undersøkelsen ble sendt til 27 farmasistudenter fra kull13, og 15 studenter gjennomførte undersøkelsen, 2 kun
delvis. Etter evalueringen hadde vi et felles møte for emneansvarlige, studenter, leder for Senter for farmasi og
administrative ved fakultet. De fleste studentene tok seminarmodellen til Ex.phil, 2 studenter tok eksamensmodellen.
STATISTIKK:
Antall vurderingsmeldte studenter:

Antall studenter møtt til eksamen:

FARM103:28
MAT101: 22
EX.PHIL:20

FARM103:27
MAT101: 22
EX.PHIL:20

Vurdering

Bestått:
FARM103:26
MAT101:21
EX.PHIL:18

Ikke bestått:
FARM103:1
MAT101:1
EX.PHIL: 2
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SAMMENDRAG AV STUDENTENE SIN EMNEEVALUERING (hovedpunkt):
Studietid:
- Studentene
- Studentene
- Studentene
- Studentene
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gjennomsnitt
gjennomsnitt

22,4 timer per uke på studier høsten 2013
35 % av studietiden sin på FARM103
38,6 % av studietiden sin på MAT101
17 % av studietiden sin på EX.PHIL

Emnets relevans i forhold til de andre emnene og til farmasistudiet:

FARM103
- Studentene oppfatter emnet som relevant både for de andre emner i semesteret og for farmasistudiet som
helhet.

Studentenes kommentarer i forhold til FARM103:
- Vi har hatt flinke forelesere

MAT101
- Studentene oppfatter emnet som relevant både for de andre emner i semesteret og for farmasistudiet som helhet.
Studentenes kommentarer i forhold til MAT101:
- Har hatt en veldig god foreleser i dette emnet!
- Veldig mye repetisjon fra videregående. Ser ikke helt hvordan det er relevant enda.

EX.PHIL
- Studentene oppfatter emnet som relevant både for de andre emner i semesteret og for farmasistudiet som helhet.

Studentenes kommentarer i forhold til EX.PHIL:
- Flott med spesialisering innenfor utdanningsområdet
- Flink forelesere

Motivasjon til å fullføre studiet etter dette semesteret (antall personer som har svart i parentes):
- 8 % (1) er mindre motivert nå, 62 % (8) er likt motivert som før og 31 % (4) er mer motivert nå etter dette
semesteret
Begrunnelser:
- Jeg vet mer hva jobber som farmasøyt innebærer
- Veldig interessert å lære/jobbe med legemidler
- Samfunnsfarmasi 1 ga et innblikk i hva det vil si å være farmasøyt. Tenker spesielt på apotekpraksisen
- Usikker på om et er det rette. Føler enda ikke at jeg har funnet drømmejobben innenfor farmasiområdet, men
kanskje kommer det med mer kunnskap.
- Jeg ble fornøyd med karakterene mine fra 1.semester, noe som har gitt meg motivasjon til å jobbe hardt de neste
semestrene også.
ANDRE KOMMENTARER OG INNSPILL:
-

I FARM103 er det vanskelig å få en oversikt over pensum, spesielt hva som er eksamensrelevant.
Prøveeksamen veldig positivt!

-

Praksis i FARM103 kan forbedres i forhold til bedre informasjon til veiledere i apotek og et mer strukturert
opplegg for studentene. Noen studenter føler seg overlatt mye til seg selv. Studentene blir demotivert om de
ikke blir tatt imot skikkelig i apoteket de skal være. Noen studenter mente at det ville være en fordel å ha
utplassering på ulike ukedager da aktivitetsnivået i apoteket kan variere fra dag til dag.

-

Legemiddelhåndboken er komprimert og med flere webreferanser enn tidligere, men fortsatt god å ha på
eksamen sammen med Felleskatalogen.

-

Noen av studentene synes at det er uheldig at de må pendle fra sted til sted for å ha forskjellige fag. Det kan
være veldig stressende.

-

Ex.Phil ved MOF var flink til å bruke relevante tema og eksempler fra helsesektoren som gjorde emnet mer
interessant for en farmasistudent.

-

Studentene synes det var positivt å få god tid (2 uker) på innleveringsoppgavene i MAT101.

-

I MAT101 har studentene ulik matematikk bakgrunn og emnet er lagt opp slik at studentene får mulighet for å
repetere forelesninger og kollokvier ved behov.

-

Studentene ble på evalueringsmøtet spurt om de mener MAT101 burde fjernes fra farmasistudiet, men
studentene synes at matematikk er viktig både i forhold til termodynamikk, kjemi og statistikk. Mulig at det
hadde vært nyttig å spisse matematikkforelesningene og integrere statistikk og nødvendige matematikk
komponenter for farmasistudentene.

FORBEDRINGSTILTAK/OPPFØLGING:
-

Emneansvarlig i MAT101 vil foreslå å redusere antall obligatoriske innleveringsoppgaver fra høsten 2014.

-

Emneansvarlig i FARM103 oppfordres til å sende påminnelser til veilederne i apotek før studentene skal ut i
praksis.

