Námsáætlun
(áfangaheiti) vorönn 2021

Kennari:
Markmið: Þekking, leikni og hæfni
Kennslugögn:
Vika

Yfirferð

Próf /Verkefni

Study plan and introdction

Assignment 1: Introduction
2%
Due March 7th

01. 24.-26. feb.

02. 1.-5. mars

Úrsagnareindagi 9.
mars.

03. 08-12. mars
Assignment 2
Assignment 2- 15%
Due 21st March

04. 15.-19 mars

05. 22.-26. mars

Assignment 3

Námsmatsdagur 19.
mars
Miðannarmat

29. mars-6. apríl

Páskafrí
Assignment 3 – 13%
Due 11th April

06. 07.-09. apríl
07. 12.-16. apríl
Assignment 4

Assignment 4 – 15%
Due 25th April

08. 19.-23. apríl

Sumardagurinn fyrsti
22. apríl

09. 26.-30. apríl
Assignment 5
Assignment 5 -15%
Due 9th May

10. 03-07. maí

11. 10.-14. maí

Uppstigningardagur13.
maí

Assignment 6

12. 17.-18. maí

Assignment 6 – 10%
Due 18th May

Próf eru 19. og 20 maí. Sjúkrapróf 21. maí.

Námsmat: Verkefni gilda 70% og lokapróf í maí 30%
Assignment 1 – Introduction
Assignment 2
Assignment 3
Assignment 4
25.01 2021

2%
15%
15%
13%

Assignment 5
Assignment 6
Final test

15%
10%
30%

Þar sem er lokapróf þurfa nemendur að fá a.m.k. 4,5 í einkunn til að standast áfangann. Allir nemendur
þurfa a.m.k. 5,0 í lokaeinkunn til að standast áfangann.

Verkefnum er skilað á Innu í liðinn „Verkefni“. Þeim verður að ljúka á tilsettum tíma. Ef
verkefnum er ekki skilað á réttum tíma dregst – 1 frá einkunn fyrir hvern dag fyrstu 3
dagana. Eftir það er of seint að skila. Ef upp koma vandamál skulu nemendur hafa
samband við kennara, t.d. með tölvupósti.
Frestur er ekki veittur eftir að verkefni á að hafa verið skilað. Í undantekningartilvikum er
hægt að biðja um frest fyrirfram ef eitthvað ófyrirséð hamlar. Meginreglan er að allir skili
á réttum tíma, beint inn á Innu og þar birtast einkunnir og viðbrögð frá kennara. Ég legg
mig fram við að fara fljótt yfir verkefni og birta einkunnir og athugasemdir hjá hverjum og
einum eins fljótt og hægt er.
Áætlunin getur tekið smávægilegum breytingum.
Vinsamlegast látið mig vita í tölvupósti, ef þið eigið í sértækum erfiðleikum í námi, t.d.
vegna dyslexíu eða langvinnra veikinda.
Ekki skila verkefnum í tölvupósti þar sem afar tafsamt er að halda gott bókhald utan um
verkefni sem skilað er á þann hátt. Námsnetið heldur vel utan um allt efni áfangans, líka
öll verkefni.
Ef þið sendið mér tölvupóst vinsamlegast skráið heiti áfangans og fullt nafn í
„subject“línuna til að auðvelda auðkenni. Dæmi: ENSK3fa05 Jón Jónsson.
Ritstuldur er með öllu óheimill.*

Ritstuldur (Plagiarism)
Reglur um ritstuld gilda fyrir allt sem skilað er, stærri og minni verkefni, skýrslur, próf og
ritgerðir. Öll tilvik þar sem hluti eða heild texta í skýrslu, verkefni eða öðru er tekinn beint
úr bók, af vefsíðu, úr verkefni annars nemanda eða annars staðar frá teljast ritstuldur.
Einkunnin núll er gefin fyrir verkefni sem eru að hluta eða heild ritstolin.

Í von um gott samstarf á önninni,
Ágústa Axelsdóttir (agustaa@fg.is)

25.01 2021

