Fakultet for medisin og helsevitenskap

Studentenes eksamensappell - MAL
Dette skjemaet gir dere muligheten til å gi eksamenskommisjon en tilbakemeldinger på
oppgaver dere mener inneholder feil basert på oppgaven og for flervalgsoppgaver tilsendt
fasit etter eksamen. Hensikten med ordningen er å sikre en rettferdig poenggivning, sikre
god kvalitet på våre flervalgsoppgaver og fremme læring blant studenter og undervisere.
Studentenes eksamensappell er ikke ulikt den faglig diskusjon som foregår mellom leger i
den kliniske hverdagen. Vil man påpeke feil og mangler, må dette skje med gode
argumenter og kilder.
Det medisinske fakultet er svært opptatt av god kvalitet på eksamen, da dette er viktig for
læring og som kvalitetskontroll av våre fremtidige leger. Vi er derfor svært takknemlig for
den jobben dere nedlegger i dette dokumentet.
Før dere sender inn, ikke glem følgende:
 Tilbakemeldingen må sendes samlet fra kullet innen 1 uke etter eksamen og i
dette skjemaet. Sendes studiekonsulent, semesterkoordinator/årsleder og
eksamenskoordinator.
 Vi praktiserer ett-beste-svar oppgaver. Det betyr at alle svaralternativene kan
være riktige, men kun ett skal være det beste. Hvis dere mener at andre
svaralternativer er like bra eller bedre enn det som er angitt i fasiten må dette
begrunnes med kilder.
 Hva man kan spørre om til eksamen defineres av læringsmålene, ikke av hvilken
undervisning som er gitt. Egenlæring er en viktig del av medisinstudiet. Det er
derfor ingen feil at et spørsmål omhandler noe som ikke er undervist, så lenge det
finnes i læringsmålene på gjeldene studieår eller tidligere studieår.
Skjemaet er utviklet av eksamenskoordinator Tobias S. Slørdahl. Kommentarer til skjemaet kan sendes til tobias.s.slordahl@ntnu.no.
Oppdatert 22. april 2016.
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Disse flervalgsoppgavene ønsker vi å gi en tilbakemelding på:
Oppgave:

Tilbakemelding gjelder:
(vennligst kryss)

Forfatter(e) av appell:

Feil beste svar

Mer enn ett beste svar

Uklar vignett

Uklart spørsmål

Ikke basert på læringsmål i
dette eller tidligere semestre

Feil på multimedia komponent
(bilde, video, lyd)

Navn:

E-post:

Andel kandidater som
støtter forslaget (%):
Begrunnelse for
tilbakemelding:
Fylles ut av eksamenskommisjonen:
Eksamenskommisjonens
vedtak:

Ingen endringer:

Oppgaven strykes:

Endring i riktig(e) svaralternativ:

Angi korrekt(e):

A

B

C

D

E

D

E

Eksamenskommisjonens
begrunnelse:

Oppgave:

Tilbakemelding gjelder:
(vennligst kryss)

Forfatter(e) av appell:
Andel kandidater som
støtter forslaget (%):

Feil beste svar

Mer enn ett beste svar

Uklar vignett

Uklart spørsmål

Ikke basert på læringsmål i
dette eller tidligere semestre

Feil på multimedia komponent
(bilde, video, lyd)

Navn:

E-post:

Begrunnelse for
tilbakemelding:
Fylles ut av eksamenskommisjonen:
Eksamenskommisjonens
vedtak:

Ingen endringer:

Oppgaven strykes:

Endring i riktig(e) svaralternativ:

Angi korrekt(e):

A

B

Eksamenskommisjonens
begrunnelse:

Klipp og lim inn flere oppgavetabeller alt etter hvor mange oppgaver dere vil gi tilbakemelding på.

C
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Disse kortsvarsoppgavene ønsker vi å gi en tilbakemelding på:
Oppgave:
Feil i oppgavetekst/spørsmål
Tilbakemelding gjelder:
(vennligst kryss)
Forfatter(e) av appell:

Ikke basert på læringsmål i
dette eller tidligere semestre

Feil på multimedia komponent
(bilde, video, lyd)
Navn:

E-post:

Andel kandidater som
støtter forslaget (%):
Begrunnelse for
tilbakemelding:
Fylles ut av eksamenskommisjonen:
Eksamenskommisjonens
vedtak:
Eksamenskommisjonens
begrunnelse:

Ingen endringer:

Oppgaven strykes:

