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Rapport
I rapporten fra studentene kull 4 er det 22 av 41 som har svart.

Din vurdering av gjennomføringen av undervisningen:
-

Hvordan har den praktiske gjennomføring vært?
o

Ved at vi har fått gode tilbakemeldinger på samlet læringsutbytte (64% bekreftet et
godt læringsutbytte og 23% et meget godt læringsutbytte), så er seksjonsleder
ganske fornøyd med gjennomføringen av undervisningen.

o

Arbeidsmengden har vist seg også å være noenlunde passe, og studentene har ikke
rangert emnet for for krevende.

o

Når det gjelder fornøydhet med foreleserne/veilederne i emnet, er det noe sprik,
men de fleste (86%) har svart «ja» og «både og».

o

-

På klinikken har den praktiske gjennomføringen stort sett gått greit.

Hva er strykprosent og frafall dette semesteret?
o

Studentene får eksamen i pedodonti i juni måned på kull 5, så man kan ikke si noe
om strykprosent

o

-

Dermed vet vi heller ikke hva frafallet vil bli

Hvordan er karakterfordelingen?
o

De får ikke karakter i klinikken, og eksamen er foreløpig ikke avlagt
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-

-

Hva har blitt gitt av studieinformasjon og dokumentasjon?
o

De har fått handouts og relevante artikler utlagt på Mitt UiB

o

Av og til, papirdokumenter

Hvilken tilgang til relevant litteratur har studentene hatt?
o

I handouts fra forelesningene som er lagt ut på Mitt UiB, er det satt inn mange
referanser til ulike artikler og annen relevant litteratur

o

-

I tillegg er relevant litteratur i form av artikler lagt ut på Mitt UiB

Annet

Din vurdering av rammevilkårene:
-

Hvordan har lokaler og undervisningsutstyr fungert?
o

-

Lokaler og undervisningsutstyr har fungert bra.

Andre forhold

Dine kommentarer til studentenes evaluering:
-

Hva mener studentene om gjennomføringen av undervisningen?
o

De har rapportert at de ofte må lete etter sekretær, og at de ønsker mer assistanse
mens vi legger fyllinger.

o

De ønsker også at lærere må være presise på ettermiddagsøkten slik at de kan stille
spørsmål angående pasienten.

o

-

De ønsker seminar som går på ekstraksjon av melketenner.

Oppsummering av studentenes innspill
o

I hovedsak er studentenes innspill positive. Det at de sier at det både er hyggelig og
lærerikt på seksjonen, varmer jo oss som har som mål at studentene ved seksjonen
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skal trives. Også det at studentene sier at de kan spørre oss om alt uten at de tenker
på at dette er et dumt spørsmål, er en svært hyggelig tilbakemelding å få.
-

Annet

Din samlede vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak
o

Når det gjelder fremmøte av instruktører på ettermiddagsøkten, så er det allerede
tatt tak i.

o

Vi jobber også med å få bedre assistanse fra sekretærer, men det har vært en del
sykmeldinger som har gjort dette vanskelig. Det er derfor bare å håpe at det retter
seg til høsten og at vi får oppleve mindre sykmeldinger.

o

Vi skal gå gjennom seminarrekken nå i juni måned, og for fremtiden er vi enige at i
alle fall kull 4 bør ha et seminar som går på ekstraksjon av melketenner.

