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Hejsan.
Jag har fått indikationer på att det ﬁnns missuppfattningar om vad som ingår i kursen för att bli
godkänd. Detta vore väldigt synd om det inte blir rätt. Detta gäller förstås inte alla, men vet inte
vilka som det gäller så tar det på bred front.
Enligt det vi sagt och det som står på kurshemsidan gäller följande:
För att bli godkänd på hela kursen skall alla moment i LADOK (den mörkgrå rutan till
höger i kurskartan) vara avklarade.
För att bli godkänd på alla de momenten krävs att allt som leder in i denna vara
avklarat. D.v.s. för att bli klar med labserien (LAB1, LAB, etc. och i vissa kurser ﬂera
labserier beroende på två språk) behövs hela de(n) "vaniljfärgade" rutans/rutornas
delar vara godkända (mörkgröna). För det som motsvarar "tentor" (DAT1, DAT2,
UPG1) etc gäller att man måste klara antingen en tenta eller klara (minst en) av
P-uppgifter för den delen.
Det jag hört talas om som missförstånd är att man tolkat det som att det räcker att
göra Ada.O0, Ada.O1, Ada.O11.1, Ada.O11.2 och Ada.O2 samt Ada.P2 så blir man
godkänd i hela kursen. Då är det inte mycket att göra, men om man ser det enligt
det som gäller så behövs lite mer än så.
Detta är alltså inte för att stressa någon utan bara för att ingen skall komma i slutet och vara
ledsen över att den missuppfattat det hela.
Om ni inte kommit igång än är det fortfarande inte kört. Ta tag i det som är nu och vänta inte till
nästa HA/LA-pass med att skicka in saker. Det gäller att ligga i lite och göra saker mellan
passen också. Annars är det inte möjligt att klara av studierna på universitetet tyvärr. Kan låta
väldigt tufft, men det handlar om att vi har en annan typ av upplägg än det som ni är vana vid.
Det är upp till er studenter att planera er tid till stor del. Vi ger endast ramarna.
Gör så mycket ni kan och sen tar vi det därifrån det kommer senare.
Hoppas att nu alla är med på vad som ingår så att det blir super.
Alla mina tips är alltid till för er. Inte för oss. Vi vill verkligen ert bästa.
Bra jobbat hittills vill jag också säga. Det är massor av inskickade lösningar och det blir lättare
att komma igenom efter Ada.O0 och Ada.O1 ...
M.v.h.
/TJ
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