
TDDD11 / 9½MA32: Sena inlämningar på P-pass ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Sat 19/02/2022 10:01

To:  TDDD11_2022VT_QD <tddd11_2022vt_qd@student.liu.se>; 91MA32_2022VT_M6

<91ma32_2022vt_m6@student.liu.se>; 92MA32_2022VT_LI <92ma32_2022vt_li@student.liu.se>

Cc:  Viktor Olsson <viktor.olsson@liu.se>

Hejsan.

En liten påminnelse utan någon värdering eller som något klagomål. Ta gärna upp detta i

klasserna så att alla vet om nedanstående i fortsättningen.

Jag vill påpeka att uppgifter som skicka in för sent (efter sluttid) på P-passen inte kommer att

rättas OBS! Den sista inskickningen ni gör är den som tas om hand så skickar ni in en lösning

efter passet slutar kommer detta att var den som "bedöms". D.v.s. det blir ingen bedömning.

Läs mer om detta på hemsidan. Det handlar om att alla skall ha samma tid på sig för att lösa

uppgifterna. En rättviseaspekt alltså.

Denna gång var det ett antal som skickade in sent och därmed tappade rättningen (och då har

vi denna gång varit lite snälla med gränsen). Några skickade in sent och sen fortsatte att skicka

in igen (och igen ...) efter detta. Det är inte ok som ni förstår. När tiden är slut är det inga fler

inskickningar som gäller på P-uppgifterna alltså.

Bland de mail som nu kommer ut inom kort med resultat är det vissa där det står att man

skickat in för sent. Nästa vecka och framåt vill vi inte ta tid för "rättning" av sådant. Det gör bara

att andra studenter får vänta längre på sina resultat och det vill vi gärna slippa (och ni också

förstås).

Jag antar denna gång att det var för att ni inte var riktigt medvetna om detta, men nu bär ni

alltså veta.

Vi brukar försöka påminna er när det är någon/några minuter kvar, men om detta inte sker är

det alltså viktigt för er att hålla lite koll på tiden. Tips: Sätt gärna ett larm ca 5 minuter innan

sluttid på er telefon så att ni själva har koll och slipper stressa och kolla tiden.

OM det uppstår problem med något:    Kontakta oss direkt under P-passet. Det finns nästan

alltid möjlighet att hjälpa till med saker då. Ingen kontakt ger dock inte möjlighet till detta.

Ha nu en fortsatt trevlig helg.

M.v.h.

/TJ

--
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