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▪ 2020 on valtakunnallisesti otettu käyttöön sähköinen alkutentti neurologian
perusopetusjaksolla
▪ Tentti tukee opiskelijan aktiivista oppimista, kun tietyt perusasiat on hallussa heti kurssin
alussa
▪ Alkutentti pitää olla hyväksytysti suoritettuna, jotta opiskelija voi jatkaa kurssilla
▪ Mikäli tentistä ei pääse läpi, opiskelija neuvottelee kliinisten opettajien kanssa, miten tentti
korvataan
▪ Alkutentti avataan kurssin ensimmäisenä päivänä ja sitä on viikko aikaa tehdä, siten että
yrityksiä on 1/päiv
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(Yritysten välillä pitää olla 24h aikaa kulunut, joten huomioi tämä. Jos aloitat ensimmäisen tentin yrityksen
esim. maanantai-iltana klo 23, niin voit yrittää tehdä tenttiä seuraavan kerran vasta tiistai-iltana klo 23.)
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KÄYTÄNNÖN OHJEET TENTIN TEKEMISEKSI DCMoodlessa
ja itsekirjautumiseen
1.

Opiskelija itserekisteröityy kurssille suoraan omaan ryhmään, jota varten hänelle annetaan kurssiavain
kurssin alkuluennolla

2.

Mene DCMoodleen kurssille osoitteessa: https://digicampus.fi/course/view.php?id=904

3.

•

Selaimista käy Chrome ja Firefox. ÄLÄ käytä IE:

•

Suositeltavat selaimet: https://docs.moodle.org/3x/fi/Suositeltavat_selaimet

•

Parhaiten tentit toimivat tietokoneella, joko kiinteällä tai wifi-yhteydellä. Ei suositella käytettäväksi tablettia tai kännykkää mobiilidatalla.

Tunnistaudu Haka-tunnuksilla ja käytä kirjautumiseen yliopiston tunnuksi
Tee kirjautuminen kurssin ensimmäisenä päivänä tiettyyn hetkeen mennessä (tästä ajasta informoidaan erikseen), jotta
opetuskoordinaattori voi ”lukita” ryhmän sen jälkeen.

Nyt olet Neurologian kurssilla ja sivun yläosasta löytyy alkutentti, jota klikkaamalla pääset tekemään
tentin sen aukioloaikana.
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Sitten avautuu sivu ”Kurssialueelle liittyminen”, jonka alaosassa on kohta ”Itserekisteröityminen
(Opiskelija)”. Laita Kurssiavain-kohtaan avain, joka on saatu opettajalta/opetuskoordinaattorilta. Klikkaa
vielä ”Lisää minut kurssialueelle”
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.


Ensimmäisellä kirjautumiskerralla avautuu sivu, jonka alalaidassa on sininen palkki ja teksti ”Hyväksyn
käytänteen Digicampus.fi- oppimisympäristön käyttöehdot”, klikkaa sitä

.


4.

Neurologian kurssin alkutentti
Tämä on valtakunnallinen lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksen neurologian kurssin alkutentti, jonka avulla opiskelija perehtyy
ennen kurssia neurologisiin perusasioihin, jolloin tentin tekeminen tukee opiskelijan aktiivista oppimista kurssin aikana.
Tenttialue perustuu sähköiseen Duodecimin Neurologian oppikirjan (https://www.oppiportti.fi/op/opk04598) kappaleisiin Normaali
hermosto, Potilaan neurologinen tutkiminen, Neurologiset oireet ja sairaudet -kappaleesta osiot Aivohermot ja niiden
toimintahäiriöt sekä Ääreishermot ja niiden sairaudet -kappaleesta alkuosa Ääreishermoston rakenne. Edellä mainittujen kirjan osioiden
lisäksi tentissä kysellään terminologiaa, josta lista DCMoodlessa alkutentin alla. Termien selitykset opiskelija hakee itse esim. Duodecim
Lääketieteen termit -tietokannasta.
Kurssi pitää olla suoritettuna yliopistosta riippuen joko juuri ennen kurssin alkamista, tai kurssin ensimmäisen viikon aikana, kukin yliopisto
informoi tästä opiskelijoitaan erikseen.
Tentti suoritetaan kotona ja sitä voi yrittää useamman kerran (viikon aikana joka päivä kerran 24h välein, eli yhteensä seitsemän yritystä saa
olla). Tentin avaamisajankohdasta informoidaan erikseen.
Tentin tekoon on varattu aikaa 30 minuuttia ja siinä on 24 kysymystä, jotka voivat olla joko oikein/väärin -tyyppisiä tai
monivalintakysymyksiä. Monivalintakysymyksissä on YKSI PARAS vastaus, josta saa pisteen. Monivalinnoissa voi siis olla myös muita oikeita
vastauksia, mutta yksi näistä on selkeästi paras vastaus ja vain yksi vastaus valitaan. Keskeneräiset palautukset jätetään automaattisesti, kun
30 min on kulunut.
Läpipääsyraja on 65 %, eli oikeita vastauksia pitää olla vähintään 16/24. Vääristä vastauksista ei mene miinuspisteitä. Vastaamatta
jättämisestä ei mene miinuspisteitä.
Alkutentillä ei ole vaikutusta kurssin loppuarvosanaan.
Tentin jälkeen toivoisimme palautetta tentistä. Tätä voi antaa käyttämällä linkkiä: https://link.webropolsurveys.com/S/93B9BC572D301BE5.
Selaimista parhaiten toimivat Chrome ja Firefox, tentti kannattaa tehdä tietokoneella kiinteällä tai wifi-yhteydellä.

