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RAPPORT fra Faglrerer MBV4120 VAn ZOOZ

MBV4l20 undervises i varsemestret som et intensivkurs over 6 fulle uker. Eksamen avholdes i slutten av

den sjette uken. Faglrrerc i2007 har vrert Prof. A. Lambertsson og Dr. Paul Grini. Kurset tas i hovedsak

av masterstudenter ved Institutt for molekyler biovitenskap og PhD kandidater fra ulike institusjoner. I

2007 var belegget ca2l3 masterstudenter og l/3 PhD studenter. Kurset baserer seg pi utvalgte kapitler fia

lrereboken Genes VIII av Lewin og utvalg av originalartikler og reviews . I tillegg er det laget egne

kompendier til spesielle deler av pensum. Distribusjon av undervisningsmateriell og kommunikasjon med

studentene skjer vha "Classfronter". Dette gjor kurset dynamisk og behov som oppstAr underveis kan

tilrettelegges.

Det har blitt pflpekt av tilsynssensor at ny lrerebok bsr vurderes og faglrerer og tilsynssensor har diskutert

dette. Faglarer deler tilsynssensors syn . Det er imidlertid ikke mange lrreboker pi markedet som dekker

alle delene av pensum. Det kommer en ny utgave av Lewin (Genes ID i er og faglarer vil vurdere denne

samt to andre larebrker fra andre forlag. Det vurderes ogsi sartrykk av kapitler (som tilbys av noen

forlag).

Laringsmiljoet ved kurset oppleves som godt fra faglerers side. Tilbakemeldingen fra studentene er ogsdL

overveiende positiv. Arbeidsmengden pi kurset oppleves som stor av noen sfudenter. Det rurderes ikke 6

redusere arbeidsmengden, men faglrrerene snsker i forberede studentene bedre pi at dette er et intensiv

fulltidsstudium ved 6 poengtere dette bedre i kursbeskrivelsen. Det mi forventes at studentene bruker

l00oh av sin tid pi kurset i perioden emnet undervises.

Eksamensoppgaven for 2007 omfattet 20 sporsmil. Dette ble ansett som mye av mange av studentene' Det

r,urderes derfor 6 redusere dette antallet. Imidlertid fungerte denne eksamenformen svart bra rnht uttelliilg

for studentene i form av gode karakterer.
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