Rapport fra møte i referansegruppen i TMA4100,
10. november 2011
Parallellen DESIG/IØT/MART/PROD∗
Møtet ble holdt i rom 738 i Sentralbygg 2, klokken 15:00–16:00, 10. november
2011. Tilstede var følgende medlemmer:
Alexander Lundervold
Vytautas Hermansen
Martin Hove
Live Kvelland
Hanna Nordland
Ellen Blegen Ween

Foreleser
IØT
PROD
DESIGN
DESIGN
IØT

Følgende ble diskutert:

Eksamensforelesninger:
Det blir holdt eksamensforelesninger de siste fire lørdagene før eksamen: 26.
november, 3. desember, 10. desember og 17. desember.
Disse vil vare i 2-3 timer og vil hovedsakelig inneholde gjennomgang av oppgaver fra gamle TMA4100-eksamenssett. Det vil også bli gitt forklaringer på
hvorfor løsningsmetodene fungerer, basert på teorien i pensum.
Oppgavene vil bli annonsert på forhånd, og vil være utvalgt i samråd med
studentene (vha. et spørreskjema på nettet). Sannsynligvis vil det bli 45 min.
tavlegjennomgang, 30 min. pause, 45 min. tavlegjennomgang, 30–45 min med
spørsmål. Opplegget kan bli justert etterhvert, basert på studentenes tilbakemeldinger.

Annet
• Det ble uttrykt ønske om bedre tilbakemeldinger fra programvaren som
brukes under midtsemestereksamen. Av typen: “feil svar i oppgave 3, som
omhandlet temaet: ..”. Slik får man vite litt om hvilke deler av pensum
man bør jobbe mer med
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• Eksemplene på forelesningene blir noen ganger gjennomgått litt for kjapt.
Mer tid til mellomregninger er ønskelig
Jeg skal forsøke å få til dette. Forelesningstiden er ganske begrenset,
men kanskje jeg (iallefall til tider) kan fokusere mer på eksemplene
• Foreleser må gjerne understreke hvilke deler av teorien som er viktige og
mindre viktige. Han bør også unngå å karakterisere noe som “lett”, fordi
det er ikke alltid studentene deler den oppfatningen
• Det hender at foreleser henvender seg til tavlen istedenfor til salen
• Tempoplanen bør gi rom for mer tid til gjennomgang av temaene som ikke
er dekket av pensumet på videregående skole
• Studentene vil gjerne ha noen råd om hvordan man best kan forberede seg
til eksamen
Mitt tips er å regne gjennom gamle eksamensoppgaver. De gir en god
pekepinn på hvordan årets eksamen blir. Man merker også hvilke type
oppgaver man sliter mest med, noe som gjør en i stand til å forberede
seg mer effektivt.
Forøvrig finnes det også “eksamensmestrings”-tilbud ved NTNU. Ta
kontakt med studieveileder:
http://www.ntnu.no/ivt/studieveiledning
eller studentservice:
http://www.ntnu.no/adm/sss.
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