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INNLEDNING / INTRODUCTION:
Kort beskrivelse av emnet, inkl. studieprogramtilhørighet. Kommentarer om evt. oppfølging av tidligere
evalueringer.
SHORT COURSE DESCRIPTION, INCLUDING WHICH STUDENTS/CANDIDATES MAY ATTEND. COMMENTS TO CHANGES
BASED ON PRIOR EVALUATIONS.

Tannanatomi og generell anatomi (10 studiepoeng) er et obligatorisk emne i 1. og 2. semester for studenter
på Bachelorprogram i tannpleie (BAOD-TANNP, 32 studieplasser).
Målet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om normal anatomisk oppbygning av kroppen og dens ulike
celle- og vevstyper og organsystem. Det legges særleg vekt på tannanatomi, hode- og halsanatomi og oral
biologi. Emnet strekker seg frå semesterstart i 1. semester, til rett over nyttår i 2.semester.
Skriftlig eksamen (4 timer) ble avholdt mandag 21. januar 2019. Det var da 32 studenter som var
vurderingsmeldt til emnet, inkl. 3 med resultat fra tidligere.
Mitt UiB, http://mitt.uib.no benyttes som læringsstøttesystem. Studentene får her informasjon om emnet,
både statisk og kunngjøringer underveis. Her finner de kontaktadresser til faglærere og studieadministrasjon,
tilgang til forelesningsnotater og spørreundersøkelse etc.
For emnebeskrivelse, se http://uib.no/emne/TPBAANA
For tidligere emnerapporter, se https://kvalitetsbasen.app.uib.no/popup.php?kode=tpbaana
STATISTIKK / STATISTICS (admin.):
Antall vurderingsmeldte studenter:

GRADING
SCALE

Karakterskala

NUMBER OF CANDIDATES REGISTERED
FOR EXAMINATION:

32

Antall studenter møtt til eksamen:
NUMBER OF CANDIDATES ATTENDED
EXAMINATION:

32

A:

B:

C:

D:

E:

F:

2

2

1

4

10

13

«A-F»

KOMMENTARER TIL KARAKTERFORDELINGEN / COMMENTS TO THE STATISTICS:
Emnerapporten utarbeides når sensuren etter ordinær eksamen i emnet er klar. For muntlige eksamener er
da resultatfordelingen endelig, men for skriftlige eksamener kan endelig resultatfordeling avvike noe om evt.
klagebehandling ikke er fullført.
THIS REPORT IS PREPARED AFTER ORDINARY EXAMINATION. FOR ORAL EXAMS, THE RESULTS ARE FINAL, FOR
WRITTEN EXAMS, THE FINAL GRADING DISTRIBUTION MAY DIFFER SLIGHTLY IF CANDIDATE COMPLAINTS/APPEALS
HAVE NOT BEEN PROCESSED.

60% har bestått prøven, med en del dårlige karakterer.
SAMMENDRAG AV STUDENTENE SINE TILBAKEMELDINGER / SUMMARY OF EVALUATIONS GIVEN BY THE
STUDENTS
Spørreundersøkelse via Mitt UiB, annen evaluering, tilbakemelding fra tillitsvalgte og/eller andre.
COURSE EVALUATION ON MY SPACE, OTHER EVALUATIONS, RESPONSES FROM THE STUDENT REPRESENTATIVES
AND/OR OTHERS.

Spørreundersøkelsen via emnesiden for Mitt UiB var bygget opp av noen spørsmål der studentene kunne
skåre på en skala, og andre der de kunne bruke egne ord. Undersøkelsen var åpen fra 26. november, og
stengte den 31.desember. Kunngjøring om undersøkelsen ble lagt ut på emnesiden på Mitt UiB samtidig som
undersøkelsen åpnet.
Det var bare 5 av 32 vurderingsmeldte studenter som kom med tilbakemeldinger på undersøkelsen. Dette gir
en svarprosent på knappe 16 %.
RESULTATER:
Studentene som svarte var fornøyde med undervisningen, både forelesninger og seminarer. Noen ønsket å
ha mer introduksjonsmaterial før hver emne. 2 studenter svarte at det faglige innholdet var for komplisert.
EMNEANSVARLIG SIN EVALUERING OG VURDERING / EVALUATION AND COMMENTS BY COURSE
COORDINATOR:
Faglæreres vurderinger av emnet.

TEACHER COMMENTS.

Eksempel: Kommentarer om praktisk gjennomføring, undervisnings- og vurderingsformer, evt. endringer
underveis, studieinformasjon på nett og Mi side (høstsemester) og Mitt UiB (vårsemester), litteraturtilgang,
samt lokaler og utstyr.
EXAMPLE: COMMENTS ABOUT PRACTICAL IMPLEMENTATION, TEACHING AND ASSESSMENT METHODS, IF NECESSARY.
FUTURE CHANGES/CHANGES IN PROGRESS, STUDY INFORMATION ON THE INTERNET AND MY SPACE, LITERATURE
ACCESS, LOCALES AND EQUIPMENT.

Tannanatomi undervisningen var med obligatorisk oppmøte. Der fikk studentene en del teori, men også
tilbud for mye praktisk øving i grupper. Det førte til at studentene har bestått ganske enkelt den praktiske
prøven og viste forståelse for faget. Dette semesteret fikk studentene tilbud for flere seminarer og kollokvier.
Powerpoint presentasjoner, noe tavleundervisning, visning av anatomiske strukturer (kraniet) ble brukt i
gjennomføring av kurset. Studentene fikk handouts og illustrasjoner på nett (mitt uib) minst en dag før
forelesningene. Til vurdering og som støtte for forståelse av pensum, ble en del interaktive metoder brukt –
gruppe diskusjoner, kliniske eksempler og kahoot quiz. Faget virker vanskelig på grunn av mye nytt, masse
begrep som de fleste studentene ikke har brukt før, og det er ingen norsk atlas/lærebok tilgjengelig. Det er
derfor ganske viktig med oppmøte på undervisningen. Dessverre var oppmøte på hode&hals anatomi, oral
biologi og generell anatomi undervisningen, inkludert på oppsumemringskollokvier, ganske lavt. Selv om
studentene ble oppfordret til å stille spørsmål og komme med noen tilbakemeldinger, fikk vi disse av veldig få
kandidater. Dette førte til vanskeligheter i den skriftlige eksamen, hvor bare 60% av kandidatene har bestått.

MÅL FOR NESTE UNDERVISNINGSPERIODE – FORBEDRINGSTILTAK / PLANNED CHANGES FOR THE NEXT
TEACHING PERIOD – HOW TO BE BETTER:
Vi anbefaler noen forandringer for kriterier til oppmøte i undervisningen av kurset, eventuelt at studentene
må delta i alle seminarene og kollokviene og 50% av forelesningene.

FS – resultatfordeling (graf) / FS – DISTRIBUTION OF GRADING (GRAPH):
På grunn av en obligatorisk prøve i første semester (høst), vil det av tekniske årsaker vise år og semester for
første semester i resultatfordelingen selv om avsluttende eksamen er i andre semester.

