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Din vurdering av gjennomføringen av undervisningen:
-

Hvordan har den praktiske gjennomføring vært?

-

Vi er ikke tilfreds med den fragmenterte undervisningen i dagens studieplan

-

Hva er strykprosent og frafall dette semesteret?

-

Ingen avholdt eksamen

-

Hvordan er karakterfordelingen?

-

Ikke relevant nå

-

Hva har blitt gitt av studieinformasjon og dokumentasjon?

-

Alt materiale – støtteark, litteratur, lenker – på MittUiB

-

Hvilken tilgang til relevant litteratur har studentene hatt?

-

Se ovenfor

-

Annet

-

Undervisning tynt fordelt over tre semestre. Ønsker mer samlet undervisning, som også
studentene uttrykker

Din vurdering av rammevilkårene:
-

Hvordan har lokaler og undervisningsutstyr fungert?

-

Auditorier ok. Lite plass til demonstrasjoner på lab.

-

Andre forhold

-

Fragmentering av faget (se ovenfor)

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?

-

Studentene bemerker også fragmenteringen, spesielt i starten

-

Oppsummering av studentenes innspill

-

I det store og hele: godt/middels fornøyd med undervisningen

-

Har studentene forslag til tiltak og forbedringer?

-

Ja. Mer praktiske demonstrasjoner. Gå mer i dybden.

-

Annet

Din samlede vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak

Enig i kommentarene om at faget er fragmentert, og "drukner" i ferdighetskursene i
kariologi og protetikk. Har begynt å samle undervisningsemner. Ny studieplan vil
forhåpentligvis gi en mer samlet undervisning og mulighet til å fordype seg i visse emner, i
form av praktiske demonstrasjoner og studentaktiv undervisning. Planlegger en
revurdering av innholdet i undervisningen

