Overgangsregeling Computerarchitectuur, najaar 2016
Met ingang van het studiejaar 2016-2017 is het vak Computerarchitectuur gewisseld van docent en zal het
practicum een andere vorm krijgen. Voor diegenen die niet het gehele vak hebben gehaald maar wel delen
daarvan geldt een overgangsregeling. De regeling voor de verschillende gevallen is als volgt:
Tentamen gehaald, gemiddelde practicumcijfer ontbreekt of is onvoldoende
Met een onvoldoende voor het gemiddelde practicumcijfer wordt bedoeld dat alle opdrachten zijn ingeleverd, maar het uiteindelijke gemiddelde onvoldoende is of dat hoogstens 1 opdracht ontbreekt om te
kunnen slagen voor het oude practicum, waardoor het gemiddelde onvoldoende is. Voor het practicum
oude stijl moeten minstens 3 practicumopdrachten zijn ingeleverd om te kunnen slagen voor het practicum.
De opdrachten hoeven individueel niet allemaal voldoende te zijn. Als je voorheen helemaal geen practicumopdrachten hebt ingeleverd of er meer dan 1 opdracht ontbreekt, dan val je onder “Tentamen gehaald,
geen practicum ingeleverd” (zie hieronder).
Één (1) opdracht die onvoldoende is (of ontbreekt) mag worden herkanst. Het practicumcijfer en eindcijfer
zullen volgens de oude formule worden berekend. In feite vul je dus het oude vak aan onder de oude
voorwaarden.
De laatste kans voor het inleveren van oude practicumopdrachten zal zijn 1 december 2016.
Tentamen niet gehaald, practicum niet gehaald
In dit geval zul je het gehele vak in de nieuwe vorm moeten volgen. Behaalde deelresultaten voor het
practicum vervallen.
Tentamen niet gehaald, gemiddelde practicumcijfer voldoende
Het practicumcijfer mag blijven staan en het practicum hoeft niet opnieuw te worden gedaan. Je zult wel
moeten deelnemen aan het nieuwe tentamen (let op: nieuw boek, verandering tentamenstof). Het cijfer
zal worden bepaald volgens de nieuwe formule: tentamen telt voor tweede derde mee, het al behaalde
practicumcijfer voor een derde.
Tentamen gehaald, geen practicum ingeleverd
Het behaalde tentamenresultaat mag blijven staan. Wel zul je in dit geval moeten deelnemen aan het
practicum in de nieuwe vorm. Dit betekent dat je de eindtoets voor het practicum aan het einde van het
semester zult moeten maken. Ook moeten alle inleveropdrachten worden ingeleverd en beoordeeld als
“voldaan”.
Het eindcijfer zal worden bepaald volgens de nieuwe formule: het al behaalde tentamencijfer telt voor
tweede derde mee, het resultaat van de eindtoets voor het practicum voor een derde.
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