INF1500, høsten 2015

Konkurranse!
Periode: På utvalgte forelesninger og gruppetimer gjennom hele semesteret.
Mål: Samle flest mulig poeng.
Vinner: De tre med høyest samlet poengsum på siste forelesning.
Premie: Overraskelse! Deles ut på siste forelesning.
Deltagelse i denne konkurransen er helt frivillig.
Foreleserne og gruppelærerne oppdaterer poengsummene hver uke. For å sjekke hvordan du ligger an kan du spørre
gruppelæreren din når du er på gruppetime.
Pensumquiz (maks 60 poeng)
I løpet av semesteret vil det bli gitt til sammen seks quizer på forelesningene. Hvilke uker disse quizene kommer vil ikke
bli annonsert på forhånd, og hvilke temaer dere får spørsmål fra vil heller ikke annonseres på forhånd. Det eneste dere
kan ta utgangspunkt i er at alle spørsmålene er hentet fra de delene av pensum som er gjennomgått så langt, dvs. teori,
begreper, definisjoner og eksempler som er gjennomgått enten på forelesning eller som står i læreboka. Hver quiz gir
maksimalt 10 poeng, til sammen 60 poeng.
Oppmøte på gruppetimer og plenumstimer (maks 40 poeng)
På hver av de 14 gruppetimene tilknyttet forelesninger vil det bli gitt 1 poeng for oppmøte. Man kan kun få 1 poeng per
uke. For de som deltar på 12 eller flere gruppetimer vil det deles ut 6 ekstrapoeng. Oppmøte på plenumstimer belønnes
også med 1 poeng per uke. For de som deltar på 10 eller flere plenumstimer får 6 ekstrapoeng. Dersom gruppelæreren
eller plenumslæreren glemmer å ta opprop i løpet av gruppetimen er det viktig at dere gir beskjed før timen er over slik.
Husk uansett at oppmøte på gruppetimer er obligatorisk de fire første ukene uavhengig av om man ønsker å delta i
konkurransen eller ikke.
Øvelser (maks 20 poeng)
De fire øvelsesoppgave belønnes med 0-5 poeng. Merk at det kun er obligatorisk å levere inn tre av disse øvelsene, men
man kan få ekstrapoeng ved å levere alle fire.
Delta på Sundvollen-seminaret (10 poeng)
Alle programstudenter inviteres til et programseminar 7-8. september 2015. Alle som deltar får automatisk tildelt 10
poeng.
Delta på midtveisevalueringen av kurset (5 poeng)
På en av forelesningene vil det bli utdelt et skjema for midtveisevaluering. Dette gir oss tilbakemelding på hvordan dere
opplever kurset så langt og hva vi kan gjøre for å forbedre oss i løpet av semesteret. Alle som deltar på denne
midtveisevalueringen vil automatisk få tildelt 5 poeng.
Beste obligatorisk oppgave (maks 15 poeng)
For hver av de obligatorisk oppgavene 1, 2 og 3 velger gruppelærerne sammen ut de fem beste besvarelsene. Alle
besvarelser som blir valgt ut belønnes med 5 poeng.

