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Din vurdering av gjennomføringen av undervisningen:
-

Hvordan har den praktiske gjennomføring vært?

Den praktiske gjennomføringen av undervisningen har vært i henhold til tidligere semester. Den
eneste viktige forskjellen er den reduserte klassestørrelsen. Denne faktoren har gjort det lettere å
involvere studentene i undervisningen. Tilbakemeldingen fra studentene viser at den interaktive
forelesnings-modellen har fungert som intendert.

-

Hva er strykprosent og frafall dette semesteret?

Ikke relevant, da eksamen er neste semester. Ingen frafall, alle deltageren har over 80% oppmøte
-

Hvordan er karakterfordelingen?

Ikke relevant.

-

Hva har blitt gitt av studieinformasjon og dokumentasjon?

Studentene blir informert om emnet på undervisnignen.

-

Hvilken tilgang til relevant litteratur har studentene hatt?

Studentene har anbefalt litteratur og får PPT notater.

Din vurdering av rammevilkårene:
Lokalene er gode og tilfredsstiller alle krav til undervisningen.

Telefon 55 58 00 00
postmottak@uib.no
Internett www.uib.no
Org no. 874 789 542

Institutt for klinisk odontologi
Telefon 55 58 65 60
Telefaks 55 58 65 77
post@iko.uib.no

Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen

Besøksadresse
Årstadvn. 19
Bergen

Saksbehandler
Marit Stubdal

side 1 av 2

side 2
av 2

Dine kommentarer til studentenes evaluering:
-

Hva mener studentene om gjennomføringen av undervisningen?

Undersøkelsen viser at studentene er gjennomgående fornøyd med gjennomføringen av
undervisningen.

-

Oppsummering av studentenes innspill

Undersøkelsen viser at studentene er fornøyde med undervisningen og læringsutbytte. Dette er min
erfaring også. Det legges opp til at opplegget kan tilpasses deres ønsker.

-

Har studentene forslag til tiltak og forbedringer?

Nei.

Din samlede vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak
Min vurdering er at den obligatoriske undervisningen har den ønskede effekten
ved å både opplyse om psykologisk/pedagogisk teori, men også gi studentene
mer perspektiv på sitt eget fagfelt. I tillegg vil jeg legge til at uformelle
undersøkelser (jeg spør studentene) tilsier at faget bidrar til økt interesse for å
fortsette med master i helsefremmende arbeid og senere forskning.

