Utvärderingsrapport för kursansvarig inom odontologisk grundutbildning
Kurs och datum: ORALA INFEKTIONSSJUKDOMAR (3OT113) HT2018
Termin: 2, Tandläkarprogrammet
Kursansvarig: Jan Oscarsson
1. Vilka var de huvudsakliga kursvärderingsresultaten?
37 inkomna svar av 82 som var inskrivna på kursen (45%) på utvärderingen som låg
ute till 20/1. Svarsfrekvensen var således relativt låg. Kursens kvalitet som helhet
bedöms fortsatt hög (medelvärde 4.0 av max 5), och med lagom svårighetsgrad
(medel 3.3). I stort sett är studenterna som svarat nöjda med kursupplägget och
innehållet. 95% anser att kursen hjälpt dem att få en generell förståelse inom
ämnesområdet orala infektionssjukdomar, och 73% anser att inhämtad kunskap är
mycket viktig för det framtida yrket och arbetet med patienter. Att läsa kursen
parallellt med Mikrobiologi, Immunologi och Virologi mottogs relativt positivt (betyg
3.6), vilket nu alltså skedde för åttonde året i rad. Orala infektionssjukdomar läses då
under en längre tid, vilket kan vara en orsak till gott skrivningsresultat.
Föreläsningarna har uppfattats positivt hos en majoritet (betyg 3.8). 87% anser att
labkursen åtminstone till viss del utgjort ett viktigt komplement till föreläsningarna,
och labgenomgångarna håller godkänd kvalitet (betyg 3.8). Kursboken nyttjas inte till
så stor del men ser ut att få godkänt betyg av de som använder den (betyg 3.1).
Önskemål om att införa något case har inkommit. Det har uppfattats lätt att komma i
kontakt med kursansvarig, lärare och assistenter (betyg 4.2). De löpande muntliga
utvärderingarna är uppskattade och studenterna anser sig ha fått ett bra bemötande
(betyg 4.4). Sammantaget önskar studenterna inte något mer i denna kurs utan säger
sig vara nöjda med nuvarande balans föreläsningar-lab-seminarium.

2. Utifrån kursvärderingsresultaten - vilka förändringar är genomförda/planeras? Hur har
återkopplingen till studenterna på kursen skett?
Inga större förändringar planeras och är ej heller efterfrågade. Den gemensamma
labperioden kommer att behållas som det ser ut i nuläget då den möjliggör nyttjande
av kurslablokalerna på molekylärbiologi och få andra alternativ finns där hela kursen
kan inrymmas. Vi har infört att köra de flesta laborationerna i halvklass för att
minimera trängsel i kurslaboratoriet, och har uppfattat att detta fungerat bra. Efter
kursutvärderingen 2015 lade vi lite längre tid mellan de två tentamina i december. På
så sätt kan studenterna fokusera mer på den sista teoridelen på denna kurs efter att
ha skrivit tentamen i mikrobiologi. Detta har lyfts fram som något positivt även denna
gång.
Återkoppling har skett via kursens anslagstavla på Cambro.
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