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TDDE54/TDIU08/TDDD87/9AMA73/725G92: Sista fyra P-passen (tentorna) ...
Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Thu 06/01/2022 16:35
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.
Även om du inte är anmäld på dessa tentapass är du välkommen. Kolla att du kommer in i
kurskartan på hemsidan så att du inte får strul där (om du är "gammal student och har anmält
dig på tentan). Hör av dig till mig om du inte kommer åt kurskartan.
Om du under P-passet inte kommer in i SC: Skicka direkt ett mail till Viktor.Olsson@LiU.se så
ﬁxar han detta direkt. Det bör gå att komma in i SC under hela dagen från klockan 07:00 för att
testa detta.
De två tentapassen som är 12/1 och 14/1 går enligt följande:
14:00-15:15 P2-uppgifter (oavsett språk)
15:40-16:55 P3-uppgifter (oavsett språk)
17:20-18:35 P6/P9-uppgifter (oavsett språk)
Ni som har förlängd tid har 25 minuter extra (därav pauserna ovan).
Rättningen av P-uppgifterna görs så fort det går. Vi hoppas hinna klart med alla inskickade
uppgifter. Kolla din mail innan den 14/1-passet så kanske du inte behöver gå på detta. Frivilligt
förstås, men om du är osäker på om du klarat dig är det ok att gå igen den 14/1 utan att resultat
fåtts från den 12/1.
[ Rättning av O-uppgifter görs under dessa tentapass så troligen får ni ut resultaten från dessa
en stund efter "tentan". ]
Alla P-uppgifter får göras av alla (oavsett om du är klar med O-uppgifter eller annat som blockat
tidigare. Mer information ﬁnns i tidigare mail.
Vi satsar på att alla kör i RÖTT dugga-Zoom-rum (se kurshemsidan) dessa pass. Välkommen
dit ca 10-15 minuter innan det P-pass du vill gå på börjar.
Om vi ser att det blir trångt kommer vi att dela upp detta och då blir det en liten
fördröjning för dem som behöver byta rum, men det är i princip att gå ut ur Zoom och
sen hoppa in i BLÅTT rum. Vi hoppas slippa detta dock. Om det händer ger vi lite extra
tid för dem som behöver byta rum.
OBS! Stickprov på legitimation kommer att göras. Ha detta redo och se till att era kameror
fungerar (och att ni hör oss). Kolla allt i såpass god tid att du inte förlorar tid på passet.
Automaträttningen går enbart för P-uppgifter under dessa tider och med ca 3 minuters
mellanrum. I slutet av passet tätare.
Ville bara vara extra tydlig nu när det är sista passen.
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Välkommen och Lycka till!
M.v.h.
/TJ
-------------------------------------_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson
_/ 013-28 24 67

_/

_/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE
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_/ IDA/SaS/UPP

_/_/ Institutionen för Datavetenskap
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