Information angående inlämningsuppgifter på kursen ”Sannolikhetslära och inferens 2”
Under denna kurs kommer ni att ha möjlighet att göra fem inlämningsuppgifter. Samtliga
inlämningsuppgifter är frivilliga men de utgör alla en utmärkt möjlighet att kontrollera om ni
har tillräckligt med kunskap och färdighet vad det gäller de olika delmomenten på kursen.
Vidare gäller att korrekta lösningar på dessa inlämningsuppgifter ger bonuspoäng på den
skriftliga tentamen som utgör huvudexamination på kursen. Följande regler gäller för kursens
inlämningsuppgifter.


Är samarbete tillåtet? Inlämningsuppgifterna är individuella och individuella
lösningar ska lämnas in. Att skriva av någon annans lösning räknas som plagiat.



När delas inlämningsuppgifterna ut? Inlämningsuppgifterna publiceras på
kurshemsidan www.statistikkurs.se/c-teori-ht14 i samband med eller strax efter
lektioner/räkneövningar och är tänkta att fungera som en naturlig fortsättning av dessa,
dvs uppgifterna på inlämningsuppgiften är vanligtvis av liknande typ och
svårighetsgrad som de uppgifter och exempel som behandlas på aktuella
räkneövningar och föreläsningar.



Hur ska lösningarna lämnas in? Vad det gäller inlämning finns två möjligheter.
 Via epost till den rättande läraren där lösningar då ska vara i form av en
bifogad fil och att uppgiften är gjord i ett ordbehandlingsprogram (typ
Word/Scientific Work Place etc.).
 Som papperskopia till den rättande lärarens postfack (vilka för Statistiska
institutionen är belägna på Ekonomikum, Plan 3, B-korridoren).



Vad gäller angående poängbedömning och bonuspoäng? Varje inlämningsuppgift
består av fyra uppgifter. Beroende på kvaliteten i dina lösningar får du för varje
inlämningsuppgift 0-2 poäng att lägga till din poäng på den skriftliga tentamen i slutet
av kursen. Totalt går det således att från de fem inlämningsuppgifterna maximalt få 10
poäng att lägga till poängen på den skriftliga tentamen. Den skriftliga tentamen
(exklusive eventuella bonuspoäng) består av uppgifter som summerar till 100 poäng.
Gränsen för Godkänd (G) går vid 50 poäng och gränsen för Väl godkänd (VG) går vid
80 poäng (inklusive bonuspoäng).



Finns det något ”bäst-före-datum” för bonuspoängen? Möjligheten till
bonuspoäng på tentamen gäller innevarande termin, dvs ordinarie tentamen och
omtentamen den termin inlämningsuppgifterna utförs.



Tider för inlämningsuppgifterna ht14.






Uppgift 1. Delas ut 12/9. Lämnas in senast 18/9 kl 10.00.
Uppgift 2. Delas ut 17/9. Lämnas in senast 24/9 kl 12.00.
Uppgift 3. Delas ut 22/9. Lämnas in senast 29/9 kl 23.59.
Uppgift 4. Delas ut 3/10. Lämnas in senast 10/10 kl 13.00.
Uppgift 5. Delas ut 10/10. Lämnas in senast 15/10 kl 23.59.

