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1. Smittevern

— Vær oppmerksomme på at dere kan ta med dere en våtserviett på veg
inn og tørke av bordet før dere setter dere.

— Vi samler inn ei liste over deltakerne med telefonnumre. Disse brukes
bare til smittesporing. Det er frivillig å skrive inn informasjon, men
anbefalt. Informasjonen brukes ikke for å sjekke om dere har blitt med
til forelesninger.

— Når dere forlater forelesningssalen: de som sitter nærmest utgangen
drar først.
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2. Hjemmesida

Vi bruker ikke Blackboard, unntatt Blackboard collaborate til forelesninger.
All viktig (og uviktig) informasjon om MA0001 finnes på hjemmesida:
https://wiki.math.ntnu.no/ma0001/2020h/start
(Det er også mulig å søke «ma0001 2020» med Duckduckgo, Google, osv.,
men de kan stadig finne i fjors kurs. Bytt «2019» i url med «2020».)
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3. Fagstab

Foreleser Tommi Brander.
tommi.brander@ntnu.no
Sentralbygg II, Rom 1004

Øvingslærer Ulrik Flem
ulrik.flem@gmail.com

Studentassistenter Flere. Se hjemmesida.
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4. Lærebok

Claudia Neuhauser, Calculus for Biology and Medicine, 3. utgave.
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5. Forelesning

Det holdes to digitale forelesninger (av 2 × 45 min) i uke 34-47.
Uke 34 - uke 47

Mandag 14:15 - 16:00 i hovedbygning i H3.
Fredag 14:15 - 16:00 via Blackboard collaborate.

Etter hver forelesning oppdateres framdriftsplanen på hjemmesida, som
inneholder en oversikt over hvilke tema som ble gjennomgått og hvilke
delkapitler i læreboka som er relevante.
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6. Øvingsopplegg

Det blir gitt 13 ukentlige øvinger. Oppgavene vegledes av
studentassistenter i smågrupper.
De 12 første øvingene har en innleveringsdel på 3-4 oppgaver, som ligner
på eksamensoppgaver og skal leveres til studassene for retting. Det er også
noe enkle forbererende oppgaver, som leveres inn, men studassene sjekker
bare om de er gjort.
For å få gå opp til eksamen kreves minst 8 godkjente øvinger.
Sjekk hjemmesida for å se hvilken gruppe du er tildelt. Hvis tidspunktet
ikke passer eller du finner deg ikke i noe gruppe, kontakt øvingslærer.

Øvsys Øvingene gis ut og returneres digitalt på Øvsys,
https://ovsys.math.ntnu.no/.
Lenka finnes på hjemmesida.
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7. Midtsemesterprøve

Midtsemesterprøven avholdes omtrent halvvegs gjennom kurset. (90 min)
Prøven teller 20 % av karakteren – men bare i positiv retning. Altså blir
endelig karakter satt etter

max (0,2M + 0,8E ; E ) ,

hvor M er antall poeng (av 100) på midtsemesterprøven og E er antall
poeng (av 100) på eksamenen.
Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt.
Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
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8. Eksamen

Dato I desember.
Varighet 4 timer.
Omfang 10 oppgaver.

Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt.
Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Riktig framgansmåte teller mer end riktig svar. Bruk
tilbakemeldingene på øvingene!
«Alle svar skal begrunnes, og det skal være med så mye mellomregning at
framgangsmåten framgår tydelig av besvarelsen.»
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9. Evaluering av kurset

Alle emner ved NTNU er under kontinuerlig evaluering.

Referansegruppe Opprettes så snart som mulig. En student fra hvert
studieprogram. Gruppa møter foreleser tre ganger i løpet av
semesteret og kommer med tilbakemeldinger. Dette kan
godt gjøres digitalt via Blackboard, Zoom eller Discord. På
sist møte skrives en kort rapport. Rapporten brukes til å
utvikle kurset videre.

— Finn frivillige blant hver studieprogramm.
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10. Spørretime

— Spør hva som helst fra foreleser. Mattespørsmål har prioritet.
— Tirsdag 10:15-11:00, men kan godt skiftes.
— Digitalt via Blackboard collaborate.
— Gjerne foreslå bedre tid.
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11. Oppsummering

Hjemmesida https://wiki.math.ntnu.no/ma0001/2019h/start

Forelesninger Uke 34-47:
— Mandag, 14:15-16:00 i hovedbygning H3.
— Fredag, 14:15-16:00 via Blackboard collaborate.

Øving Sjekk hvilken øvingsgruppe du er tildelt på Øvsys og når
øvingen foregår fra hjemmesida.
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