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Odontologisk Praksis

Hvad er årsagen til, at du har valgt at tage den samlede akademiuddannelse frem for
enkeltmoduler?

•
•
•

For det kunne åbne op for adgang til andre studier

•
•

Jeg ville have hele uddannelsen. Få moduler var ikke nok for mig.

Jeg har/ havde et ønske om at læse videre til tandplejer
Jeg vidste ikke fra starten om jeg måtte tage den samlede vop. Det ene modul tog bare det næste, og vop vop
så var jeg færdig. De var spændende modulerne, og derfor ønskede jeg flere .
vil gerne have mulighed for at tage et modul på diplomuddannelse

Hvilke moduler har givet dig størst udbytte? Begrund gerne hvorfor.

•
•
•

For det kunne åbne op for adgang til andre studier

•
•

Jeg ville have hele uddannelsen. Få moduler var ikke nok for mig.

Jeg har/ havde et ønske om at læse videre til tandplejer
Jeg vidste ikke fra starten om jeg måtte tage den samlede vop. Det ene modul tog bare det næste, og vop vop
så var jeg færdig. De var spændende modulerne, og derfor ønskede jeg flere .
vil gerne have mulighed for at tage et modul på diplomuddannelse

Hvilke moduler har givet dig mindst udbytte? Begrund gerne hvorfor.

•
•
•
•
•

Kommunikation dårlig lærer
Afgangsprojekt vejleder vidste intet om AOP var en vildleder.
Modulet kommunikation var ikke så godt tilrettelagt. Der var efter min mening for mange undervisere, som
gentog det samme.
Orto modulet
Fordi det ikke er det jeg beskæftiger mig så meget med i min hverdag.
Tandpleje ved særlige behov
Ved ikk

Hvilke konkrete arbejdsopgaver og/eller ansvarsområder har du fået efter afslutningen af
akademiuddannelsen?

•
•

Ikke nogen, men lige før hovedopgave fik blev jeg rygekonsulent

•

Udvikle egen praksis
Projektarbejde i boligområde. Måske havde jeg fået det alligevel
Undervisning.
Aktion learning i samarbejde med sundhedsplejesker
Udvikle og afprøve mine ideer

•

MRSA og smittepatienter
Hygiejne og indberetning af utilsigtet hændelser

jeg har været en del af et projekt mellem tandplejen og sundhedsplejen,

På hvilken måde har du fået støtte fra din arbejdsplads under din uddannelse?

Hvordan var din oplevelse af at gå til eksamen, ift. hvad du forventede? Kom gerne med
konkrete eksempler:

•
•
•

God i nogle tilfælde dårlig i andre

•

Jeg hader, at gå til eksamen og det var lige så slemt som jeg forestillede mig, men det er min egen skyld,
jeg tror ikke i på skolen
kan gøre det bedre, jeg synes i gjorde det godt.

God stemning og interesse fra skolens side.
Helt fint.
Der blev lyttet til om man havde behov for at komme op til en bestemt tid

Hvordan kan Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis gøre dig mere tryg ved at gå til
eksamen?

•
•

Har ved to eksamener oplevet at lærer/vejleder ikke var der for en
Jeg mener i gør hvad i kan. Tilbyder den hjælp og information der er brug for.

Hvordan har din gennemførsel af akademiuddannelsen haft indflydelse på andre aspekter af dit
liv?

•
•
•

Den har hjulpet mig videre. Efterfølgende har jeg afsluttet 3 fag på HF fjernstudie og læser nu på SDU jura på
deltid.
Jeg ved jeg kan hvis jeg vil.
Så jeg tør, at springe ud i mere nu, end før.
Jeg har lyst til mere viden.
Personlig udvikling, som skal blive ved med at forfølges. Håber det en dag give mig mulighed for et faglærerjob.

