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TDDD87/TDIU08/TDDE54/725G92/9AMA73: TENTA i januari ...
Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Fri 31/12/2021 16:33
To: TDDD87_2021HT_FP <tddd87_2021ht_fp@student.liu.se>; TDDE54_2021HT_AU
<tdde54_2021ht_au@student.liu.se>; TDIU08_2021HT_C9 <tdiu08_2021ht_c9@student.liu.se>; 725G92_2021HT_Z3
<725g92_2021ht_z3@student.liu.se>

Hejsan.
Detta är bara intressant för dem som tänker tenta i januari. Är du nöjd med ditt betyg får du ha
en trevlig fortsättning på dina studier. Rapportering kommer efter tentaperioden ...
I kurskartan är nu alla P-uppgifter öppnade inför de tre "tenta"-passen (4/1, 12/1 och 14/1). ni
får läsa det mail som har med upplägget på tentapassen (från 30/11) för detaljer.
JA! Ni kommer alltså att kunna göra vilka P-uppgifter ni vill på dessa tenta-P-pass. Dock på
olika pass enligt det gamla mailet.
OBS! Samma regler gäller fortfarande för att få högre betyg. Man behöver ha fått "betyg
3"/"betyg G" för att kunna få "betyg 4"/"betyg VG" och för "betyg 5" krävs att man även klarat
"betyg4".
En fråga (eller liknande) som säkert dyker upp är: Kan man göra P6 utan att ha gjort P2?
Svaret är: Ja, MEN efter de tre passen (med tre pass vardera) gäller att ni når upp till det betyg
som fylls upp av de underliggande betygen. D.v.s. om du klarar P3 och P6 och inte har P2
avklarad så blir det inget betyg (just nu)! Du har dock kvar markeringen med avklarade P3 och
P6 inför senare försök (t.ex. i augusti) och om du då klarar P2 kommer betyg 5 som ett brev på
posten.
OBS! Ni har alltså 9 P-pass (TekFak) repsketive 6 P-pass (FilFak) nu i januari om ni läser det
gamla brevet.
Alla betyg som uppnåtts rapporteras efter allt är rättat. Vi kommer dock inte att kunna lova helt
att vi klarar av denna rättning inom 10 arbetsdagar då det är kursuppstart direkt efter helgen när
sista "tentan" går. Ha lite tålamod så kommer det så fort vi är klara.
GOTT NYTT ÅR!
M.v.h.
/TJ
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