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Förh̊allningsorder i TATA75 Relativitetsteori

• Uppgifter kan lämnas in p̊a n̊agon föreläsning eller i kursfacket utanför A-korridoren, ing 21, 1tr.
Där kan ocks̊a rättade uppgifter hämtas. Ej uthämtade uppgifter delas ut p̊a föreläsningarna.

• Observera inlämningsdatumen p̊a kursinformationen. Försent inlämnade uppgifter rättas ej.

• Det är ej till̊atet att lämna in halvfärdiga lösningar vid inlämningsdatumet i syfte att komplettera
senare. Ursprungliga inlämningen SKA vara ditt BÄSTA försök att klara alla uppgifter p̊a den
aktuella omg̊angen.

• Lösningarna ska vara prydligt handskrivna och renskrivna. Kladdpapper f̊ar ej lämnas in.

• P̊a varje inlämnat papper ska namn och personnummer skrivas. Om ditt namn är unikt bland
kursdeltagarna räcker det att skriva personnummer p̊a första sidan.

• Lösa papper f̊ar ej lämnas in. Bunten ska häftas eller lämnas in i en stängd mapp eller plastficka.

• P̊a varje papper f̊ar högst en uppgift lösas. Det g̊ar bra att skriva p̊a b̊ade fram- och baksida.

• Det är i första hand kvaliten p̊a lösningarna som bedöms, inte svaret. Lösningarna m̊aste därför
vara utförliga och f̊ar inte utelämna räkningar och/eller resonemang.

• Det är till̊atet att diskutera inlämningsuppgifterna med andra kursdeltagare och med mig. Det
är inte till̊atet att diskutera uppgifterna med andra utomst̊aende. Det är inte heller till̊atet att
samarbeta vid framställningen av lösningarna.

• Det är till̊atet att använda miniräknare, symbolbehandlande program (Maple, Mathematica el
dyl), matematiska tabeller och liknande vid lösandet av uppgifterna, men...

• ... tänk p̊a att lösningarna m̊aste vara s̊a pass detaljerade och utförliga att jag inte behöver
motsvarande hjälpmedel för att följa dem. Att bara p̊ast̊a att en längre räkning (t ex lösning av
en diff.-ekvation, primitivbestämning, förenkling, . . .) ger ett visst resultat är INTE godkänt.

• Examinationen best̊ar av 8 st omg̊angar med inlämningsuppgifter, G1–G5 samt VG1–VG3.

• P̊a G1–G5 bedöms varje uppgift med betygen U eller G. En omg̊ang är godkänd när samtliga
uppgifter p̊a denna omg̊ang bedömts med betyget G. P̊a VG1–VG3 bedöms varje uppgift med
ett helt antal poäng fr̊an 0 upp till den maxpoäng som anges p̊a uppgiftsbladet.

• G1–G5 f̊ar kompletteras fram till den deadline som ges i kursinformationen. Vid komplette-
ring ska den ursprungliga lösningen lämnas in oförändrad. De efterfr̊agade kompletteringarna
lämnas in p̊a ett separat papper. P̊a VG1–VG3 ges ingen komplettering.

• För betyg 3 krävs att G1–G5 alla är godkända. VG1–VG3 behöver EJ göras.

• För betyg 4 krävs att G1–G5 alla är godkända samt att VG1–VG3 totalt bedömts med minst
50% av maxpoängen. Dessutom m̊aste var och en av dessa omg̊angar ha bedömts med minst
30% av maxpoängen p̊a omg̊angen i fr̊aga.

• För betyg 5 krävs att G1–G5 alla är godkända samt att VG1–VG3 totalt bedömts med minst
75% av maxpoängen. Dessutom m̊aste var och en av dessa omg̊angar ha bedömts med minst
50% av maxpoängen p̊a omg̊angen i fr̊aga.


