
Rapport fra andre møte i referansegruppen i

TMA4100, 17. oktober 2012

Referansegruppen i parallellen KJ/MT/NANO/PETR/TEKGEO∗

V̊art andre møte ble holdt i rom 738 i Sentralbygg 2, klokken 15:00–16:00, 17.
oktober 2012. Tilstede var alle studentrepresentantene samt foreleser:

Alexander Lundervold Foreleser
Are S. Bruvold NANO

Thomas By MT
Simen A. Egeland KJ

Linn Cecilie Gjelseng MT
Ask S. Hartmann TEKGEO
Astrid Lescoeur1 PETR

Kristin Lønsethagen NANO
Magnus Svartsund KJ

Gjennomføringen av møtet

Møtet var strukturert som følger:

• 15 minutter med diskusjon mellom studentene uten foreleser tilstede

• 40 minutter hvor studentene presenterte sine tilbakemeldinger/tanker, og
foreleser kom med kommentarer. Disse finner du (noe kondensert) nedenfor

Forslag og kommentarer

Dette er forslag og kommentarer til foreleser. Rekkefølgen gjenspeiler rekkefølgen
de dukket opp under møtet.

“Samsvaret mellom stoffet gjennomg̊att p̊a forelesningene og hva som
dukker opp p̊a øvingene har blitt bedre” Forelesers kommentarer: Fint. Det
skyldes en blanding av at øvingsoppgavene har blitt litt mindre “aggressive” (ikke hen-
tet fra de aller siste delkapitlene) og at vi har kommet noe mer ajour med tempoplanen.
Vi f̊ar h̊ape det fortsetter slik.

∗Skrevet av foreleser. Godkjent som referat av medlemmene i gruppen.
1Overtok nylig vervet til Silje Lidholdt
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“Det er nyttig n̊ar foreleser henviser til læreboken der den har mer
detaljer enn det som blir dekket p̊a forelesning” Forelesers kommentar:
Jeg skal fortsette med dette. Men husk å bruke boken aktivt selv om jeg ikke henviser
til den direkte. Pensum er definert utifra boken, ikke forelesningene.

“P̊a dagens forelesning ble det gjennomg̊att et eksempel p̊a prosjektor.
Det var bra, og vi skulle gjerne sett mer av slikt.” Forelesers kommenta-
rer: Enig i at dette nok kan være nyttig. Jeg skal putte inn noen prosjektoreksempler
der jeg føler det passer. Disse vil ogs̊a bli lastet opp p̊a kursnettsiden, slik at man
slipper å notere for harde livet.

“Øvingene er tidvis vanskelige, men allikevel passe omfattende.” Fore-
lesers kommentarer: Høres bra ut!

Andre ting som var oppe til diskusjon

Fremtidige møter i referansegruppen: Vi planlegger å møtes en gang til i
løpet av semesteret. Fortrinnsvis i november.
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