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Obligatoriske innleveringer våren 2012 
 
Som beskrevet på emnesiden (avsnittene “Undervisning” og “Vurdering og eksamen”) må 
alle studenter ha fått godkjent en “mappe” før de kan gå opp til avsluttende eksamen.  
Betegnelsen mappe må ikke tas bokstavelig.  Det dreier seg om tre innleveringsoppgaver i 
løpet av semesteret, men antallet øker hvis studenter velger å levere besvarelser sammen.  
Lærerne returnerer besvarelsene med skriftlige kommentarer. 
 
Det gis ikke karakterer på besvarelsene, bare godkjent eller ikke godkjent.  Karakteren for 
emnet er utelukkende basert på den skriftlige eksamenen i slutten av semesteret, 21. mai kl. 
09.00 – 15.00.  Eksamen er “åpen bok,” dvs. skriftlige og trykte hjelpemidler er tillatt, men 
ikke elektroniske. 
 
Det er to typer obligatoriske innleveringer i emnet: 

• Alle studenter må levere besvarelser på to felles innleveringsoppgaver.  Det vil si, 
disse er felles i den forstand at alle svarer på de samme oppgavetekstene.  Disse må 
leveres individuelt.  Muntlige diskusjoner med andre studenter er i orden, men alle 
tilfeller av lengre identisk tekst blir betraktet som fusk, bortsett fra hvis det dreier seg 
om sitat fra andre kilder (ikke medstudenter), og kilden er angitt.  Skriv selv! 

• Studentene må levere besvarelser av seminaroppgaver, enten en gang alene eller to 
ganger som par.  Fordeling av seminaroppgaver mellom studentene skjer i pausen på 
forelesningen 24. januar og videre på første seminarmøte (uke 5).  De som ønsker å 
samarbeide, må finne ut av dette seg imellom.  De som skal samarbeide, må 
naturligvis tilhøre samme seminargruppe.  Alle studenter må melde seg på 
seminargruppe ved emnepåmelding, bortsett fra studenter som har fått godkjent mappe 
tidligere (v–10 eller v–11). 

 
Oppgavene til seminarene legges ut på semesteremnesiden i uke 4, mens fellesoppgavene 
kommer seinere, seinest en uke før hver innleveringsfrist. 
 
Besvarelsene må leveres som elektroniske dokumenter, og skal ikke inneholde skannede 
sider.  Innlevering skjer via Fronter (også kjent som “Classfronter”).  Innføring i bruk av 
Fronter skjer på forelesningen 24. januar.  Denne forelesningen vil også gjennomgå en del 
formelle krav til utforming av besvarelsene, samt hvordan det er mulig å produsere 
besvarelsene elektronisk, spesielt formler og diagrammer. 
 
Frister for innleveringer, og tider for gjennomgang 
 
Oppgavetype Innleveringsfrist Gjennomgang 
Første fellesoppgave Fredag 10.02. kl. 23.59 28.02. 
Andre fellesoppgave Fredag 30.03. kl. 23.59 17.04. 
Seminaroppgaver Mandag kl. 15 samme uke Seminarene 
 
Bare sykmeldinger kan gi grunnlag for seinere levering.  Hvis noen får “ikke godkjent” på en 
innlevering, vil de få tildelt en ekstra oppgave å besvare. 


