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• Eksamensforberedende tiltak. Foreleser orienterte om «mattelaben» (spørretimen) som blir 
arrangert i uke 49. Nærmere detaljer er lagt ut på emnets hjemmeside.  
Det vil ikke bli arrangert spesielle «eksamensforelesninger» utover de ordinære 
forelesningene. 

• Formelark til eksamen. Studentene ba om at dette blir lagt ut på hjemmesiden, og det er nå 
gjort.  

• A4-ark med håndskrevne notater til eksamen. Foreleser bekreftet at det vil bli tillatt å ta med 
et slikt. Beskjed om dette er lagt ut på hjemmesiden. 

• Mer tid til komplekse rekker. Studentene hadde ønsket at det var avsatt mer tid i 
forelesningene til å regne eksempler med komplekse rekker, inkludert potensrekker. 
Foreleser var enig i dette, og opplyste at han kom litt i tidsnød da dette temaet ble behandlet. 

• Integrering gjennom singulariteter på reell akse (Cauchy prinsipalverdi). Foreleser bekreftet 
at dette ikke er aktuelt eksamensstoff, og beskjed om dette er lagt ut på hjemmesiden. 

• Flere eksempler med Laplace- og Fouriertransform. Studentene ba om at det blir regnet 
gjennom noen mer varierte eksempler med bruk av Laplace- og Fouriertransform i siste 
forelesningsuke, og foreleser lovet å finne frem noen slike.  
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