
1. Mittmöte 2018, MVE475 2018

Ett mittmöte bokades in till kursens fjärde vecka, den 25e Septem-
ber 2018. Mötet ägde rum efter föreläsning samma dag. Närvarande
var examinator (Dennis Eriksson), samt studentrepresentanter (Serag
Aldin Al Khayyat, Elsa Härnström, Malin Roos, Alexander Svensson
och Filip de Boer). Nedan följer ett sammandrag av de diskussioner
som fördes.

1.1. Föreläsningar. Många tycker att föreläsningarna går för fort fram.
Examinator föreslår att han tydligare signalerar, kanske med något tec-
ken på tavlan, när det är en räkning studenterna ska göra hemma. Sam-
tidigt finns en förståelse för att man måste gå igenom en viss mängd
material. Även om man inte hänger med på allt i föreläsningarna så
finns en känsla av att man kan hänga med om man kompletterar med
egna studier, bok och hemma. Det finns också de som tycker att de
exempel som räknas på tavlan är för enkla.

1.2. PingPong/Möbius Assessment. Funkar OK.

1.3. Datorlabbar. Verkar fungera OK, även om alla inte ännu har
genomfört de första laborationerna.

1.4. Socrative. Socrative uppfattas väldigt positivt, då man får tid
för att reflektera och inte bara skriva av. Ska gärna användas mer om
möjligt.

1.5. Studiebörda. Även om det är mycket att göra uppfattas det av
de flesta att studietempot är rimligt.

1.6. Administration. Det hade varit bra med en tydligare bevislista.
Examinator påpekar att bevisen finns i kurs-PM för varje vecka, men
ska erbjudas mot slutet av kursen. Annars är det tydligt.

1.7. Övningar/Konsultationstid. Övningar uppskattas, men är in-
te välbesökta. Ett tips för att få fler att gå är att erbjuda svårare
problemlösning som storgrupp. Examinator tycker också att man ska
få tid att räkna själv. Ett tips är också att skriva upp kölista på tav-
lan. Det kan vara speciellt bra för de som sitter i grupprum utanför
och kommer förbi för att ställa frågor i salarna då och då.
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