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Vi diskuterte først om det ville vært bedre med mer tid p̊a det første prosjekt
(for eksempel 3 uker), da de fleste bruker lengere tid p̊a det enn det andre pros-
jektet. Det er da to alternativer: enten starte prosjektet tidligere, eller slutte
senere. Det første alternativet ble raskt avsl̊att, da vi allerede hadde mye nytt
stoff å sette oss inn i. Det andre alternativet ville vært å levere senere. Dette vir-
ket noe mer forlokkende, men dette vil ogs̊a muligens senke progresjonen i faget.

De fleste var fornøyd med arbeidsmengden og tidspunktet for det andre pros-
jektet.

Vi diskuterte de ukentlige øvingene, de fleste synes at de er ganske vanske-
lige, spesielt GT oppgavene. Jorge sa at det ville hjulpet om man startet med
oppgavene fra boka, og deretter gjorde GT oppgavene. Derfor kan det være lurt
å bytte rekkefølge p̊a de to p̊a wiki-siden. Studentene burde ogs̊a benytte seg
av øvingstimen.

Neste tema p̊a agendaen var wiki-siden. Det ble foresl̊att å legge til flere ”tabs”,
s̊a man lettere kunne navigert seg rundt. Dette ble vurdert, men diskutabelt
hvor mye hjelp det vil være n̊ar siden er s̊apass minimalistisk uansett. Det ble
ogs̊a tatt opp at det kunne vært mer detaljert informasjon p̊a wiki-siden om hva
som blir g̊att gjennom i forelesningene. Leter man godt nok, kan man likevel
finne s̊a og si all informasjon i læreboka (BD). For eksempel kan man finne mye
teori om Vektor- og Hilbertrom i appendixene.

Forelesningene i seg selv er svert gode, men de fungerer best som en slags over-
sikt over hvert av temaene. P̊a denne m̊aten g̊ar man fortere gjennom pensum
(uten s̊a mange eksempler), som gjør at man f̊ar mere tid til eksempler mot
slutten av kurset.

1


