
2015-01-16

Bonus för obligatoriska moment i FYTA12

I kursen FYTA12 ing̊ar fyra obligatoriska laborationer/datorövningar samt ungefär en ob-
ligatorisk räkneövningsuppgift i veckan. Rapporter för laboration/datorövningar samt obli-
gatoriska övningsuppgifter måste vara godkända för att kursen ska registreras som avklarad
i ladok.

Varje inlämningsuppgift som f̊ar betyg VG (väl godkänt) ger en bonuspoäng av 30 p̊a
motsvarande skriftlig tentamen. VG p̊a samtliga uppgifter inom en kursdel ger därför 3–
4 bonuspoäng p̊a motsvarande deltenta.

Om n̊agon deltenta har annan maxpoäng än 30 s̊a skalas bonuspoängen om, till cirka 1/30
av tentamens maxpoäng för varje bonus.

Bonusen gäller även omtentamina, fram till dess att ordinarie tentamen h̊alls igen vid nästa
kurstillfälle (dvs. cirka ett år efter studentens första tentamenstillfälle). Det kan erbjudas
omtentor som täcker tv̊a stycken deltentor p̊a en g̊ang. I s̊adana fall blir bonusen typiskt 1/2
poäng per inlämningsuppgift med VG, alternativt cirka 1/60 av tentans maxpoäng.

VG p̊a de obligatoriska labrapporterna och datorövningsrapporterna ger ingen särskild bonus
p̊a tentor, men resultaten vägs in i det sammanlagda betyget p̊a FYTA12. Rapporterna måste
vara godkända för att kursen ska registreras som avklarad i ladok.

För att f̊a VG krävs att studenten lämnar in sitt material inom stipulerad tid. Tiden för
labrapporter/datorövningsrapporter är cirka tv̊a veckor, för räkneövningar cirka en vecka.

I tidigare provade belöningssystem har det varit vanligt att tidsfrister tänjs. I det system
som presenteras här ger varje obligatoriskt moment en ganska liten bonus, oberoende av
andra moment. D̊a bör examinator h̊alla strikt p̊a reglerna. Studenten i sin tur uppmuntras
att arbeta med s̊a stora marginaler att gränserna för tidsfrister och fullständighet inte blir
testade.

För att kunna h̊alla reglerna måste de vara angivna, s̊a här kommer lite formell text:

Tidskrav: Tidsfristen för VG ska anges med klockslag, och materialet måste vara examina-

torn tillhanda inom den tiden. Med examinator menas den labhandledare/räkneövningsledare
som ska rätta materialet. Material som lämnas in senare, utan att anst̊and beviljats, kan
inte f̊a betyg VG.

Fullständighet: Det inlämnade materialet måste behandla hela den obligatoriska uppgiften
för att kunna f̊a VG. (Det händer t.ex. att studenter lämnar in labrapporter där hela uppgifter
är utelämnade och f̊ar kompletteras senare. En s̊adan rapport är uppenbart ofullständig.)

Kompletteringsmöjlighet: Material som är fullständigt och inlämnat i tid, men inte kor-
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rekt nog att ge betyg VG direkt, kan kompletteras för betyg VG. Det kan ske vare sig
materialet ges tillfälligt betyg G eller U (underkänt). Varje g̊ang en examinator lämnar till-
baka rättat material med kompletteringsmöjlighet ska en ny tidsram anges, p̊a cirka en vecka.
Om komplettering lämnas in fullständig och i tid finns fortfarande möjlighet till VG. Om
material med tillfälligt betyg G inte kompletteras i tid s̊a ges det slutbetyg G.

Upprepade kompletteringar: En komplettering som inte ges sitt högsta möjliga slutbetyg
(VG eller, om förseningar uppst̊att, G) kan kompletteras igen. Fr̊an och med tredje komplet-
teringen är högsta möjliga betyg alltid G. Om andra kompletteringen värderas till G s̊a blir
det därför slutbetyg.

Anst̊and: Oförutsedda händelser kan s̊aklart leda till att en student p̊a förhand finner en
tidsfrist omöjlig att klara. Det g̊ar d̊a att söka anst̊and hos examinatorn. Anst̊andsansökan
måste vara examinator tillhanda minst tre dygn innan tidsfristen löper ut, mätt p̊a klock-
slaget. (Med andra ord bör studenten betrakta anst̊andsgränsen som sin tidsfrist och lämna
in materialet d̊a, s̊a att inga sent uppkomna hinder omöjliggör ett betyg VG.) Anst̊and ges
inte bara för att det söks, utan det måste motiveras. Skäl till anst̊and kan vara sjukdom,
familjeförh̊allanden, kollision med annan tentamen eller liknande. När anst̊and beviljas ska
tidsgränsens förlängning anges. Förlängningen ska vara cirka en vecka. Anst̊andsansökan
som ej besvarats av examinator inom en arbetsdag blir automatiskt beviljad, med en veckas
förlängning av tidsfristen.

Information: Studenterna måste f̊a tydlig information om vilka tidsfristerna är för varje
enskilt moment.

Rättning: Material som lämnats in i tid ska lämnas tillbaka rättat inom en vecka efter att
tidsfristen g̊ar ut. Om material lämnats in för sent kan rättningen fördröjas motsvarande tid.

L̊anga dröjsm̊al: Om material inte lämnats in, eller fortfarande behöver kompletteras, när
det g̊att s̊a l̊ang tid att den obligatoriska uppgiften genomförs igen vid ett nytt kurstillfälle,
s̊a ges materialet slutgiltigt betyg underkänt. Det innebär att studenten måste genomföra
hela uppgiften igen under det nya kurstillfället.
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