Protokoll 14/52014
Andra evalueringsmötet DIT321 / TMV027
Närvaro:

Alla kursrepresentanter samt Ana Bove är närvarande.
1: Hjälplista på excersises

Vissa studenter vill kunna lämna in frågor i mindre grupp.
Assistenter är tillsagda att fråga mycket. Vissa vill byta ut consultation time mot att plugga i
sal och kunna få hjälp, men det finns även röster för att consultation time är bland de bättre
metoderna och vill inte att den blir rörd. Det finns lite förslag på att öronmärka tid för
elevernas frågor.
På något sätt möjliggöra för enstaka studenter att ställa frågor.
Förslag att tänka på till nästa kursgenomgång
 Ha sista 1520 min på en consultation time eller övningstillfällena öronmärkta till
individuella frågor
 Ha första ½1 timme öronmärkta till individuella frågor
2: Svårt att hitta i material i slides

Vissa upplever att vissa koncept är svåra att hitta förklaringar på, i detta fallet recursive
inference.
Förslag till nästa kursgenomgång
 Göra slides tydligare
 Göra någon slags studenthanterad konceptordlista
3: Många övningar har inte facit

De ska de inte heller ha; det finns många andra med facit. Det finns även mycket svar på
Google.
4: Assignments har inte returer

Medvetet, det är lägre krav på fullständighet istället.
5: Mycket mer formella bevis än på tentan

Man måste förstå uprsprunget för koncepten, och därför behöver vi gå igenom de formella
bevisen.

6: Fler exempel

Det är en balans att göra, och det kommer alltid ett exempel på varje metod.
Studenterna uppmanas studera exempel mer vid eget arbete, dels på exercises och dels i
boken.
7: Assignments blir ibland förtydligade i slutet av veckan

Assignments går igenom både Ana och representanter innan de skickas ut, och mailen skall
ses som förtydliganden, inte nödvändig information
8: Föreläsningar blir stressade

Vissa upplever att föreläsningarna blir stressade i slutet.
Då kommer punkterna som inte blev klara den veckan i nästa vecka. Informationen kommer
ut i alla fall.

