
3. Referansegruppemøte 
 

Dato: 26.04.16 
Emne: TMA4320 
 
Tilstede: 
Anton Evgrafov (foreleser) 
Scott Bunting (MTFYMA) 
Elisabeth Karud (MTFYMA) 
Hong-Tan Lam (MTFYMA) 
Vala M. Valsdottir (BFY) 
 
Prosjektene: 
- Det har blitt nevnt at prosjektene fortsatt går for mye ut over de andre fagene, selv 

om det har gått mye bedre med de to siste prosjektene. Hvis "Innføring i 
kvantefysikk" hadde hatt obligatoriske øvinger, ville kanskje en del opplevd at 
semesteret ikke hadde vært overkommelig. 

- Man blir muligens liggende bak i dette emnet (TMA4320), da ukene mellom 
prosjektene har lett for å bli brukt til å ta igjen andre emner istedenfor å gjøre de 
frivillige øvingene. 

- Prosjektene har vært veldig lærerike, men det er kjipt at de teller så lite i forhold til 
sluttkarakteren gitt at mesteparten av tiden brukt på emnet er på prosjektene. Et 
forslag til endring på dette er å øke prosenten prosjektet teller på sluttkarateren. 

- Hvilket prosjekt som teller i dette semesteret er enda ikke avgjort. 
- At 95% på prosjektet er ekvivalent med maksimal score er fortsatt forvirrende. 
- Mulighet for å få hjelp til de to prosjektene har vært veldig bra. 
- Noen forslag til endringer: 

• Å redusere antall prosjekter til 2 prosjekter har vært foreslått, men prosjektene 
skal gi en "smakebit" på de tre retningene MTFYMA kan velge, og derfor skal det 
være 3 prosjekter. 

• Et av prosjektene kan handle om kvantefysikk, slik at vi lærer litt kvantefysikk 
samtidig. 

• Alle tre må bli godkjent, men det blir opplyst om at det er en av de to siste som vil 
telle på karakteren, slik at første prosjekt blir litt mer som et prøveprosjekt. 

• Studentene blir informert om første prosjekt før prosjektet starter, slik som 
prosjekt 2 og 3 ble introdusert, gjerne med litt tips om koding også. 

• Slippe til pensum mer i prosjektene. 
 
Lærebok: 
- Det er forskjellige meninger om boken. Noen mener at boken er bra nok hvis den 

kombineres med forelesningene, mens andre mener at boken ikke presenterer både 
teori (blant annet bevis) og anvendelse (hvordan man bruker de forskjellige 
metodene) særlig tydelig. 

 
Eksmen: 
- Flere eksamensrelevante oppgaver kommer til å bli lagt ut på hjemmesiden med LF. 
- Tidspunkt for spørretimer vil bli lagt ut. 
 
Referent: Hong-Tan Lam og Scott Bunting 


