
TATA42 Envariabelanalys 2 för D/KB/TB – (extra) Kursinformation 2023

Examination

Examinationen i denna kurs best̊ar av en skriftlig tentamen. För programmen D/KB/TB kommer det ske tre
(frivilliga) kontrollskrivningar. Dessa kommer ske digitalt och ni kommer att f̊a göra dessa hemifr̊an med egen
utrustning. En del av försöksverksamheten handlar ocks̊a om att testa hur robust detta system är, s̊a det kommer
inte finnas n̊agon support/felsökning om det inte fungerar p̊a den maskin/mjukvara ni använder (men meddela
gärna s̊a vi vet). Tanken är att det finns s̊a gott om tid att ni bör kunna hitta n̊agot fungerande system om ni
vill göra kontrollskrivningarna.

• Kontrollskrivning 1 är öppen 12/4 till 16/4.

• Kontrollskrivning 2 är öppen 3/5 till 7/5.

• Kontrollskrivning 3 är öppen 24/5 till 28/5.

Anmälan m̊aste ske senast 1 vecka innan skrivningen öppnar.

• Anmälan sker genom att skicka e-post fr̊an er student-e-post med ämne TATA42 KS till johan.thim@liu.se.

• I detta brev ska endast följande st̊a (med oformaterad text s̊a inte html eller word-dokument etc):

LiU-ID Namn Program

Exempelvis:

antan123 Anton Andersson D1

• Dubbelkolla att ni skrivit rätt LiU-ID.

• Skriver ni mer saker i brevet finns en risk att n̊agot havererar när jag lägger in er i systemet.

• Ni kommer (till er student-e-post) f̊a tillbaka en länk — ett par dagar efter anmälnings-deadline — som
ni behöver klicka p̊a för att välja lösenord och aktivera kontot.

• Har ni använt Möbius-systemet tidigare kan det hända att ni redan har en användare, d̊a kan jag behöva
ge er tillg̊ang manuellt. Säg till om det inte fungerar automatiskt.

• Har ni inte f̊att detta mail 3 dagar innan kontrollskrivningen öppnar m̊aste ni kontakta mig s̊a ska jag
försöka lägga till er igen.

• Har ni anmält er till en kontrollskrivning ska ni inte anmäla er till p̊aföljande kontrollskrivningar. Ni
kommer direkt f̊a tillg̊ang till dessa kontrollskrivningar i samma system (när de öppnar).

Reglerna för dessa är följande.

• Detta är en testomg̊ang som endast är öppen för de som läser TATA42 denna period och som studerar p̊a
n̊agot av programmen D, KB eller TB. Studenter fr̊an dessa program som läst kursen tidigare är ocks̊a
välkomna. Övriga studenter ska inte anmäla sig till kontrollskrivningen (du kommer bli avanmäld och om
du änd̊a lyckas skriva den kommer du inte f̊a n̊agra bonuspoäng).

• Ni som vill göra kontrollskrivningen m̊aste anmäla er för att f̊a tillg̊ang till det digitala systemet.

• Kontrollskrivningen kommer inte att ske anonymt.

• Bedömningen kommer vara U/G. För att bli godkänd kommer det krävas att ni f̊ar rätt p̊a samtliga fr̊agor.

• Tv̊a godkända kontrollskrivningar kommer att ge en (1) bonuspoäng p̊a tentorna som g̊ar i juni, augusti
(2023) och januari (2024). Tre godkända kontrollskrivningar kommer att ge tv̊a (2) bonuspoäng p̊a tentorna
som g̊ar i juni, augusti (2023) och januari (2024).
Följande restriktioner gäller.

– Bonuspoäng kan endast användas för att n̊a upp till åtta (8) poäng p̊a tentan.
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– Bonuspoäng kan inte användas för att f̊a en godkänd uppgift.

– Du behöver allts̊a fortfarande ha tre (3) godkända uppgifter p̊a tentan, men du kan n̊a åtta (8) poäng
med hjälp av bonuspoäng.

– Du m̊aste fortfarande uppfylla K1, dvs minst en (1) poäng p̊a var och en av de fyra första uppgifterna
(del A).

– Det är inte till̊atet att samarbeta för att lösa kontrollskrivningarna.

– Ni f̊ar använda miniräknare (detta rekommenderas) och litteratur när ni gör skrivningarna.

• Det finns ingen begränsning i hur m̊anga försök p̊a kontrollskrivningarna ni gör. Det g̊ar bra att när som
helst lämna in och börja om fr̊an början. Ni f̊ar d̊a en ny kontrollskrivning.

• Fundamentala fel (eller upprepade mindre fel) gör att uppgiften blir underkänd. Det framg̊ar hur m̊anga
försök ni har p̊a er att svara rätt p̊a fr̊agan. Vill ni försöka igen f̊ar ni lämna in skrivningen och försöka
igen. Ni kommer d̊a f̊a börja om fr̊an början (med samtliga uppgifter). Tanken med detta är att det ska
vara mer eller mindre omöjligt att chansa sig igenom hela skrivningen.

• Om ni svarar fel (tillräckligt m̊anga g̊anger) i en uppgift kan ni inte fortsätta med den uppgiften. Lämna
in skrivningen och börja om.

Lycka till!

Kursansvarig (för D/KB/TB) examinator

Johan Thim. Telefon 013-28 16 89. Email: johan.thim@liu.se.
Rum 677, A-korridoren, 1 tr. (B-huset mellan ing̊ang 21 och 23).

johan.thim@liu.se

