
TDDE54/TDDD87/TDIU08/725G92: Angående FUSK på P-pass ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Wed 08/12/2021 12:20

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>

Cc:  Emma Enocksson Svensson <emma.enocksson.svensson@liu.se>; Magnus Nielsen <magnus.nielsen@liu.se>;
Viktor Olsson <viktor.olsson@liu.se>
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Hejsan.

Jag skickar detta till alla för att slippa detta framöver. Om du skött dig (sköter dig) så är det
alltså bara en information som du inte behöver "ta illa vid dig åt".

Vid fortsatta problem med detta behöver vi gå vidare till åtgärder, som t.ex. Disciplinnämnden,
för de som inte sköter sig. Vi tycker inte det är kul, men det är så det måste bli tyvärr.

Separat mail kommer också till dem som inte gjort som de skall inom kort.

Hur man beter sig på ett P-pass

Trist att behöva ta detta igen. Ni bör inse att ni själva förlorar på att göra detta på fel sätt.
Dessutom förstör ni för andra genom att ryktet om ert program eller hela LiU blir sämre.

Ett hett tips är att hjälpa andra att förstå att man inte skall "fuska" eller bete sig dumt. Hjälp oss
med detta är ni snälla.

1. Detta är examination! Jämför tenta!

2. Man skall vara i tid!

3. Man får inte skicka in saker efter tidens slut. När vi säger till är det dags att skicka in och
då har man ETT försök på detta. Gäller också att man SKALL göra detta inom KORT TID.
Inte 10 minuter senare alltså.

4. Vi har kravet att ni skall vara med i Zoom för att vi skall se er under hela den tid ni är med
på passet (man får alltså inte skicka in saker efter att man lämnat passet). Jämför tenta!

5. Ni skall ha rätt namn (för och efternamn) och ni skall logga in med SSO (allt detta står på
hemsidan eller är kommunicerat från oss!).

�. Om ni inte hör oss när vi säger till er får ni själva hålla reda på tiden så att ni slutar när
tiden är slut. Vi skall inte behöva tjata på er att avsluta!

7. Att sitta och kommunicera med andra eller skicka in samma kod som andra (se tidigare
mail) är inte tillåtet på P-uppgifterna (en självklarhet för alla hoppas jag).

�. Alla som skickar in "samma" kod blir automatiskt underkända på uppgiften oavsett vem
som gjort "originalet". Mitt tips: "Tänk själv och lär dig saker" är hett. Då klarar du
uppgifterna i alla kurser som du går.

Att leta efter genvägar gör antagligen att du lägger mer energi på det än att faktiskt lära dig det
som är meningen att man skall lära sig. Dessutom kanske du behöver en del av det vi tar upp i
denna kurs i andra kurser som du just nu inte vet om. Det är nog inte så otroligt som du tror.

Varför ens försöka "strula"?

Ni borde inse att vi har koll på vilken kurs ni går, vilket pass ni skall gå på, vi ser vilken tid ni

Firefox https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADE2M...

2 of 4 12/8/21, 14:49



skickar in saker i SC. Försök alltså inte "fippla" med detta. Prata med oss om det är något som
strular under passet istället för att bara förutsätta att ni kan få "hjälp" efteråt.

Det är inte heller svårt för oss att se vad som är samma program. Vi är för erfarna för att inte se
det. Hjälp oss slippa lägga energi på att skicka studenter till disciplinnämnden och underkänna
saker. Vi vill ju ge er möjligheterna att komma framåt istället och lägga energin där.

Om ni känner stress eller annat är det inte en ursäkt till att fuska. Jag hoppas att ni inser att
gränsen för godkänt inte är något att diskutera. Jag som examinator tillsammans med mina
kursledare är väldigt överens om vad som är gränserna för de olika betygen.

Nu har vi absolut kommit så långt i kursen att ni bör klara Ada.P2 utan att ha problem att hinna
med "stavfel" och annat smått. Det skall hinnas med att fixas under de 75 minuter ni har på
passet. Om något verkar konstigt med uppgiften (körexempel eller så): Fråga!

I SC kan ni fråga om saker. Ni får dessutom meddelanden där om vi behöver skicka ut saker
(t.ex. förlängd tid om något strulat). Detta finns det information om på hemsidan och vi har talat
om detta via andra kanaler.

Vi har nu några som ligger på gränsen till anmälan till disciplinnämnden för att man beter sig
fel! Vi vill inte ta i detta, men vi kommer att göra det då vi SKALL detta enligt reglerna. Vi skickar
personliga mail till dem om detta, men ni som berörs ser direkt i rättningsmailen att det står
"Underkänt" som omdöme och dessutom refererar vi till detta mail.

Avslutning

Jag antar att ni är vuxna och att ni tar detta på ett konstruktivt sätt. Använd "sunt förnuft" och
gör det rimliga så blir det antagligen inte fel. Fråga om det är något.

Vi talade igår på andra passet om i Zoom-rummen att de som höll på med Python.P2 fick
förlängt 20 minuter beroende på en tillrättning av en uppgift (efter 20 minuter på passet så det
var i princip en omstart av tiden). Detta skickades dessutom ut i SC. Om ni inte hört/sett detta
är det tyvärr inget vi kan göra något åt. Ni har dessutom SC som ett hjälpmedel för frågor etc.
Där kan ni fråga om ni inte hörde vad vi sa i rummet.

Till er som sköter er:    Tack!
Till er som inte gör detta:    Skärpning nu!

För dem som inte läst tidigare mail så rekommenderas detta. Jag kommer inte att svara på
saker som jag redan skickat ut via mail tidigare nu då dessa finns på hemsidan att läsa.

Nu drar jag ett streck över detta och går vidare. Hoppas att ni gör det också.

Ha en trevlig fortsättning.

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

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson
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_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap

---------- Linköpings universitet
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