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Hvilken linje tilhører du? (31 responses)

Hvor mange timer har du totalt jobbet med prosjektet? (31 responses)

Ble gruppen ferdig innen tidsfristen? (31 responses)
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Synes du oppgaveteksten var lett å tolke? (31 responses)

Hvordan opplevde du vanskelighetsgraden på prosjektet? (31 responses)

Var du i øvingstimene? (31 responses)

Fikk du hjelpen du trengte i øvingstimene? (31 responses)
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Ja, absolutt!
Ja, men det var mye venting
Studassene prøvde så godt
de kunne men det var ikke
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Føler du oppgaven samsvarte med hva vi har lært i faget så langt?
(31 responses)

Hvis du har noen andre kommentarer skriv gjerne her. Vær gjerne

spesi�kk
(12 responses)

Hvis du har noen kommentarer i forbindelsen med faget, som øvinger,

forelesninger og lignende, skriv gjerne her. Det settes stor pris på!
(9 responses)

Følte dette var en øvelse i programmering og ikke numerikk. Lærte nesten ikke noe nytt, bare knot med

programmering. Burde fått litt mer info på starten.

Mangler forutsetninger til å diskutere meteorologi

Kult prosjekt, men litt dumt at vi måtte få utdelt såpass mye kode. Var litt vanskelig å forstå alt og da ble

det vanskelig å bygge videre på det. Det var også veldig dumt at malen for rapporten kom så sent som den

gjorde.

Spennende prosjekt, men er ein del svake punkt diverre. Eksempelkoden er for dårleg, då den ikkje

introduserer oss for nok elementer som trengs for å besvare spesielt oppgave 3 godt nok. Man burde ha

fått meir tips på korleis plottinga i oppgave 3 kan løysast, då dette er ting me ikkje er kjent med fra før.

Sitter og igjen med følelsen av at det blei for mykje knoting, og for lite læringsutbytte med å innføre

kartelementet. Jonas Ghini gjer ein kjempejobb med å svare på epost og hjelpe alle som treng det. Uten

hjelp fra han og andre blir det umogleg å gjere oppgave 3, spesielt når eksempelkoden bruker nye ting utan

å forklare nok kva det er og korleis det funka. Det blir også for mykje plotting, og lite interessant kode, med

ikkje mindre enn 22(!) plott(inkludert subplot) som skal inn i rapporten. Syns samstundes at tidspunktet er

for dumt, då prosjektet er så stort at man må sitte første helga i påskeferien og jobbe med prosjektet sjølv

etter å ha lagt inn god innsats siden prosjektet kom ut. Etter min meining er det og for lite informasjon om

korleis man kan forvente at havstrømmen oppfører seg, spesielt då det er eit gjennomgåande element å

påpeike realismen av rørsla til partiklene. Det er og dumt at studassane viser seg svake i å forstå kor ein

del av problema i prosjektet ligger, og korleis det kan løysast, med ein gang me går vekk fra dei enkle

problema, noko som gjer at det ikkje er noke særleg hjelp der å få. I tillegg er det veldig forstyrrande med

Hovedproblemet med dette faget er at brorparten av tiden blir brukt på å gjøre prosjekter, og så telles disse

relativt like i forhold til eksamen. Det hadde egentlig ikke trengt å vært noe eksamen i dette faget i det hele

tatt, da det gir lite mening å skrible ned numeriske metoder på papir. Mest effektiv tidsbruk i faget for å få

mine gødt nok
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tatt, da det gir lite mening å skrible ned numeriske metoder på papir. Mest effektiv tidsbruk i faget for å få
god karakter ville vært å nedprioritere prosjektene kraftig og heller utnyttet tiden på å drive
eksamensforberedelser. 
 
Et annet problem er at det er stort fokus på å diskutere modellen i prosjektene (2&3). Dette er
forutsetninger vi ikke har, da mye av den fysiske teorien som blir presentert i prosjektene(2&3) er ukjent. Vi
har ingen forutsetninger for å diskutere gyldigheten i kabelmodellen i prosjekt 2 og vi har ingen
forutsetninger på å diskutere gyldigheten til partikler i havet i prosjekt 3. Faget burde heller fokusert på å
rendyrke numerikken, så får heller fysikken læres i senere årskurs. 
 
Programmeringsoppgavene i øvingsopplegget oppleves dessuten over�ødig da dette ikke er
eksamensrelevant.

Prosjektene generelt har lite å gjøre me pensum. Synes faget enten kunne bestått av kun øvinger og
forelesninger som svarte til øvingene, eller ikke hatt så store og tidkrevende prosjekter. Studassene må få
klar beskjed om hva som kreves av studentene i forhold til prosjektene, og hva rapporten må inneholde.
Prosjektene må klargjøres tidligere slik at studassene får tid til å sette seg inn i hvordan man løser
problemene og det må være bedre dialog mellom studasser og de som retter øvingene som nevnt tidligere.

Forelesningene har vært litt rotete og vanskelig å henge med på. Det ble ofte mye teori og beviser. Det var
lite visuelt og lite eksempler.
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