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Närvarande: Ana Bove, Jonathan Skårstedt, Pontus Malm, Kristoffer Henriksson, Julia Friberg,
Emma Gustafsson, Alexander Reinthal
●

Jonathan säger att de i hans klass säger att assignments och kursen inte riktigt är på
samma plan. Ana svarar att det har att göra med att hon vill hinna gå igenom allt som rör
assignments på föreläsningar innan assignments har deadline. Hon undrar om detta är
ett problem? Hon förklarar vidare att det är svårt iom att de som läser kursen kommer
från så spridda ställen, samt att de fick lägga om alla salar nära inpå kursens start pga
ett större antal elever.

●

Nya Fire fungerar bra. Om det inte skulle fungera kanske pingpong behöver användas.
Ana hoppas de får fortsätta använda Fire och slippa pingpong.

●

Vissa har uttryckt att de är osäkra på Formella bevis, men Ana förklarar att vi inte ska bli
experter på just det. Bevisen brukar vara det folk har problem med.

●

Vissa tycker att tempot på föreläsningarna är långsamt i början och rätt stressigt mot
slutet. Ana menar att det är saker som kan undvikas genom att vara förberedd inför varje
föreläsning och ha lärt sig det som hon gått igenom tidigare när man kommer till en ny.

●

Alexander har en invändning mot hur övningstillfällen är upplagda, han vill få räkna själv
istället för att få se någon lösa problemen på tavlan. Ana säger att hon har instruerat
handledarna att fråga studenterna hur de vill ha övningstillfällena och folk har uttryckt att
de vill ha genomgång på tavla. Alexander tycker det att vore bättre med grupprum där
man kan få jobba själv med handledning.
Ana ska lyfta detta till handledarna om att de kanske borde låta studenterna jobba lite
själva också.

●

Jonathan säger att han ibland tycker det är svårt att veta när ett koncept slutar och ett
annat tar vid. Ana svarar att hon tror att det kan bero lite på kulturella skillnader.

●

Ana säger att formella bevis och pumping lemma är det som studenterna brukar ha
svårast för, men att första assignment gick förvånansvärt bra. Den assignment som
rättas nu har bra average rate.

●

Alexander säger att slides:en är jättebra, och att han knappt behövt öppna boken.

●

Vi kommer ha ett till möte i maj, och det avslutande mötet i september då alla har
kursutvärderat klart. Om vi hör någonting innan dess kan vi maila Ana och berätta det för
henne så kan hon förbättra kursen under tiden.

