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Hejsan.

Först en påminnelse:

Vi kommer under tiden 18-29 oktober att rätta med mindre intensitet gällande
Ada.O-uppgifter. Detta för att assistenterna skall få tentera sina egna kurser och det
egentligen inte var meningen att detta skulle varit påslaget under denna tid.

Sen ett observandum som vi upptäckt att någon student råkat ut för som kan ställa till det för
kanske andra i samma sits.

Det finns någon/några studenter som är anmälda på mer än en kurs i
tentasystemet vi använder. Detta har visat sig att det inte blir riktigt bra om det finns
två uppsättningar för olika kurser samma dag/tid. Detta leder till att v kommer att
stänga av just den/de studenter som skall tentera under tentaperioden i
tentasystemet för våra Ada.O- och Ada.P-uppgifter. Bara den dagen så det går att
skicka in dagen innan eller dagen efter förstås (eller om det är ett P-pass kan du
höra av dig till mig så får vi se vad vi kan göra).

Om du sitter i den situationen (vilket kan ske t.ex. för gamla studenter som läser
fortsättningskurser) blir det alltså bara tentan i den andra kursen som går att logga
in på i SC under den dagen du har tenta (även om du inte är anmäld på den tentan
tyvärr).

Vi ser det inte som något stort hinder då vi ändå har detta som en bonus att vi kör
under tentaperioden så hoppas ni har förståelse.

Sen till huvudpunkten.

Nu har vi bokat in 4 extra Ada.P-pass under tentaperioden. Helt frivilliga förstås som alltid. För
att vi skall kunna köra dessa krävs att vi delar upp er enligt listan nedan. D.v.s. man kan inte gå
på andras pass då detta kommer att ställa till det för våra assistenter (och därmed er). Det vill vi
inte förstås.

Nedanstående Ada.P-pass är nu inbokade (men finns inte i schemat då det varit snabba ryck
och vi kör ju dessutom på distans så det är mindre problem).

Vi kommer att skriva på hemsidan (under meddelanden) exakt vilka Zoom-rum som ni skall gå
in i. Om det blir fler än 100 som skall köra samtidigt måst vi nämligen köra er i två olika Zoom-
rum. Kolla alltså på hemsidan innan ni hoppar in i detta.

Vi startar Zoom-rummet ca 15 minuter innan och släpper in er så fort vi satt upp allt färdigt.
Brukar ske ca 5-10 minuter innan.
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Ni kan gå in på er Ada.P-uppgift och se den text som finns där gällande krav etc. (finns just nu
under Ada.P2 och Ada.P3, men samma regler gäller för Ada.P6 och Ada.P9).

Följande tider gäller för de olika kurserna/grupperna:

2021-10-18 (MÅ)                               TDIU08 + TDDE54
kl. 09:15-10:30

2021-10-22 (FR)    TDDD87 + 725G92 + 9AMA73
kl. 16:15-17:30

2021-10-26 (TI)                               TDIU08 + TDDE54
(Dock ej EMM1)
kl. 15:15-16:30

2021-10-28 (TO)    TDDD87 + 725G92 + 9AMA73          + TDDE54
(Endast EMM1)
kl. 15:15-16:30

Tack för all information ni fixade fram och hoppas att det går bra både på tentor och allt annat
under de kommande veckorna.

M.v.h.
/TJ
--
-------------------------------------

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap
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