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Forelesningene
Studentene er stort sett fornøyd med de fysiske forelesningene, og setter pris på
at foreleser er ryddig og strukturert.

Opptak av forelesninger
Opptak av forelesninger fungerer bra lydmessig. Kameraføringen har imidlertid
vært subpar, også etter at foreleser ga opp forsøket på å huske å flytte kameraet.
Studentene gjør foreleser oppmerksom på at senest tirsdag (14. september)
zoomet kameraet inn i løpet av forelesningen, slik at deler av tavla ikke synes
på opptaket. Foreleser har ingen god forklaring på hvorfor dette skjedde, men
lover å prøve å være mer oppmerksom framover.

Øvingene
Studentene opplever øvingene som noe lange, men sier dette er greit så lenge
øvingene blir godkjent selv om ikke alle oppgaver er gjort. Mange sliter med
bevisføring, og opplever dette som nytt og uvant.
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Øvingstimene
De av referansegruppas medlemmer som har benyttet seg av øvingstimene er
stort sett fornøyde med hjelpen de har fått, men syns studassene er litt for
tilbakeholdne med informasjon om hvordan oppgavene skal løses. Videre bes
det om at dersom øvingstimen gjennomføres på zoom, så gis det anledning til å
stille spørsmål i enerom (feks ved bruk av breakout rooms), slik at den enkelte
slipper å stille spørsmål i plenum (på zoom). Foreleser skal bringe dette videre
til studassene.

Bytte av forelesningstidspunkt
Foreleser informerer om at tirsdagtimene dessverre må flyttes til torsdag 12:15-
14:00 fra og med uke 39. Videre diskuteres muligheten for samtidig å flytte
onsdagstimen til tidligere på dagen. Referansegruppa tror sistnevnte vil være
en endring som flertallet av studentene er positive til. Foreleser bestemmer seg
for å sende ut en rask poll til alle studenter, slik at alle som ønsker å gå i fysiske
forelesninger får mulighet til å uttrykke sine ønsker. En endelig beslutning om
onsdagstimen blir tatt i starten av uke 38.

Annet
NTNU–brukernavn til alle medlemmer av referansegruppa er nå tilgjengelig på
hjemmesida, slik at øvrige studenter enklere kan komme med tilbakemeldinger
i forkant av neste referansegruppemøte.

2


