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Din vurdering av gjennomføringen av undervisningen:
-

Hvordan har den praktiske gjennomføring vært?
Forelesningene og seminarene ble gjennomført digitalt på Zoom med studentenes aktiv
deltakkelse.

-

Hva har blitt gitt av studieinformasjon og dokumentasjon?

-

Alt materiale – videoer, støtteark, litteratur, quiz lenker, oppgaver til seminarer – på Mitt
UiB

-

Hvilken tilgang til relevant litteratur har studentene hatt?

-

Se ovenfor

-

Annet

Din vurdering av rammevilkårene:
-

Hvordan har lokaler og undervisningsutstyr fungert?

-

Forelesningene og seminarene foregikk digitalt på Zoom. Undervisningsutstyret (laptop,
PC-er) og nettkoblingen fungerte bra, med noen utfordringer i begynnelsen av lockdown
som ble løst etter hvert.

-

Andre forhold

-

i.a.

Dine kommentarer til studentenes evaluering:
-

Hva mener studentene om gjennomføringen av undervisningen?

-

Studentene savner fysisk undervisning og møter med lærere og studenter.

-

Oppsummering av studentenes innspill

-

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

Har studentene forslag til tiltak og forbedringer?

-

Ja. Mer fysisk kontakt med lærere og studenter , mer hands-on praktiske demonstrasjoner.
Gå mer i dybden.

-

Annet

Din samlede vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak
Enig i kommentarene om at mer «face-to-face» type forelesninger og seminarer er
nødvendig. En mer hybrid løsning i fremtiden der fordelene fra både digital og fysisk
undervisning kan kombineres kan være en bedre løsning. 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.

