Kursanalys, program som ges av
Institutionen för odontologi

Kursanalys för Välj ett objekt på KI
Kurser som ges/startar 2022

Kurskod

Kursnamn

Termin (vt/ht-år)

Tidsperiod för kursens genomförande

2TL041
VT-22

Högskolepoäng

Att utvecklas till tandläkare 5

3,0

2022 01 17 – 2022 05 06

Kursansvarig institution (om annan än Institutionen för odontologi)

Klicka här för att ange text

Kursansvarig lärare

Examinator (om annan än kursansvarig)

Ev. momentansvariga lärare

Svarsfrekvens obligatorisk kursvärdering

Antal registrerade studenter

Andel godkända studenter vid kursens slutdatum

Ann Roosaar

Klicka här för att ange text
75

Ann Roosaar
27,63%
74

Metoder för studentinflytande (utöver avslutande obligatorisk kursvärdering)

Löpande mailkontakt samt en gruppuppgift med återkoppling om kursens innehåll

Kortfattad sammanfattning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
Där det varit möjligt ändrat från ZOOM till föreläsning på plats. Föreläsarna fått välja och två externa
föreläsare valde att hålla via ZOOM även efter att restriktionerna släppts

Kursens genomförande och resultat
Kortfattad sammanfattning av studenternas svar i kursvärderingen/-enkäten
Studenterna överlag nöjda/mycket nöjda med kursen och dess upplägg. Önskemål om ytterligare
info/övningar från TLV och FK
Önskemål om lite mer övningar inte bara föreläsningar

Kursansvarigs egna reflektioner om styrkor och svagheter
Styrkor. Ett varierat utbud av föreläsningar från många olika aktörer utanför skolan som gett studenterna nya verktyg inför sin kommande yrkesutövning
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Svagheter: Lite långa föreläsningspass framförallt via ZOOM. Studenterna önskar mer interaktiva inslag men det har varit svårt att få de externa föreläsarna med på tåget.

Återrapport av kursuppdraget
Beskrivning av vad som gjorts för kursen (där det är relevant) inom dessa områden:
- Utveckla digitala lärandeaktiviteter och examinationer
Inte aktuellt

-

Utveckla och implementera lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer som svarar mot KI:s Strategi 2030 avseende:
Kursen kommer ges en gång till VT2023 innan den läggs ner.
o Hållbar utveckling
Klicka här för att ange text

o Internationalisering
Finns i kursen
o Interprofessionellt lärande
Finns i kursen
o Entreprenörskap
Finns i kursen
o Etik
Strimman AUTT innehållit mycket av det
o Lika villkor
Ligger i AUTT både tidigare och i denna kura
-

Utveckla och implementera lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer som svarar mot mål om professionellt förhållningssätt och livslångt lärande
Kursen innehåller redan mycket av detta

-

Planera för och implementera formativa examinationer
Ej aktuellt

Kursansvarigs förslag till förändringar
Klicka här för att ange text

Sida 2 av 6

Kursanalys, program som ges av
Institutionen för odontologi

Aktivitetsplan för kursutveckling
Utvecklingsområde:
Aktivitet(er)
1 Eventuellt kunna öka på inslaget från TLV/FK
med ett samseminarium
2
3
Utvecklingsområde:
Aktivitet(er)
1
2
3
Utvecklingsområde:
Aktivitet(er)
1
2
3
Utvecklingsområde:
Aktivitet(er)
1
2
3

Ansvarig
Ann Roosaar

Tidsplan
Till VT-23

Ansvarig

Tidsplan

Ansvarig

Tidsplan

Ansvarig

Tidsplan
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