Οδοντιατρική Αθηνών
Εξεταζόμενο μάθημα: Βιολογία
Καλή αρχή και καλή συνέχεια για τους υποψηφίους κατατακτηρίων εξετάσεων της
Οδοντιατρικής Αθηνών. Φέτος οι εξετάσεις διεξάγονται αργότερα από τις
συνήθεις ημερομηνίες λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν με το ΕΚΠΑ, αλλά
θεωρούμε ότι αυτό είναι μεμονωμένο γεγονός και οι εξετάσεις του 2014 θα
διεξαχθούν κανονικά το Δεκέμβριο.
Η Οδοντιατρική Αθηνών ξεκίνησε με το μάθημα της Βιολογίας το οποίο περιέχει
δύο ενότητες, αυτήν της Κυτταρικής Βιολογίας και αυτήν της Γενετικής. Συνήθως
τα θέματα των εξετάσεων μοιράζονται ισόποσα μεταξύ των δυο ενοτήτων και η
φετινή χρονιά δεν αποτέλεσε εξαίρεση.
Τα θέματα φέτος θα τα χαρακτηρίζαμε βατά και σίγουρα ήταν θέματα τα οποία
ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει σε βάθος. Υπήρξε υποερώτημα το οποίο είχε επαναληφθεί και πέρυσι. Οι εξεταστές απέφυγαν και φέτος
τη μορφή ερωτήματος άσκησης στην ενότητα της Γενετικής αλλά εξέτασαν καλά
περιγραμμένες στη διεθνή βιβλιογραφία κληρονομικές ασθένειες. Για να γράψει
πολύ καλά ένας υποψήφιος θα έπρεπε να έχει κατανοήσει την έννοια των
βιοχημικών μεταβολικών μονοπατιών με αρκετή λεπτομέρεια.
Στην ενότητα της κυτταρικής βιολογίας τα θέματα αν και βατά απαιτούσαν
συνολική κατανόηση της λειτουργίας του κυττάρου με αναφορές σε διαφορετικά
κεφάλαια. Οι άρτιες απαντήσεις απαιτούσαν συνθετική ικανότητα. Εικάζουμε ότι
οι υποψήφιοι που έχουν χρησιμοποιήσει την κρίση τους και έχουν προσθέσει
πληροφορίες από τις συνολικές γνώσεις τους για τη ρύθμιση των μηχανισμών
λειτουργίας του κυττάρου θα είναι αυτοί με τις υψηλότερες βαθμολογίες.
Τέλος σαν συνολικό σχόλιο πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ύλη που εξετάζεται στο
συγκεκριμένο μάθημα είναι εκτενής με αρκετή λεπτομέρεια και απαιτεί χρόνο
αφομοίωσης για να μπορέσει ο υποψήφιος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των
εξεταστών. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διαφέρουν τόσο από τις γενικές
εισαγωγικές όσο και από τις εξετάσεις εξαμήνων μέσα στις σχολές. Δεδομένου ότι
οι υποψήφιοι είναι πτυχιούχοι, απαιτείται μεγαλύτερη ωριμότητα στην απάντηση
των θεμάτων και λεπτομερής κατανόηση και γνώση όλης της ύλης.

