Računalniška arhitektura – Obveznosti 2020/2021

Zaradi izrednih (Covid) razmer se bo ustrezno spremenil način ocenjevanja in obravnava
opravljenih obveznosti. Ker ne vemo, kakšen bodo razmere ob koncu semestra, se v pravilih
nahajajo tudi pogojni stavki. Spremembe pravil so označene z rdečo barvo.
Vaje h končni oceni prispevajo 50%. Da študent dobi pozitivno oceno iz vaj, mora opraviti
naslednje:
1. uspešno opraviti sprotne naloge na laboratorijskih vajah
2. uspešno oddati in zagovarjati domačo nalogo (Popravek: obe domači nalogi)
3. uspešno mora opraviti vsa tri preverjanja P1, P2 in P3, ki bodo predvidoma potekala v
terminu vaj:
o P1 v tednu od 16. 11. 2020 do 22. 11. 2020,
o P2 v tednu od 7. 12. 2020 do 13. 12. 2020 in
o P3 v tednu od 11. 1. 2021 do 17. 1. 2021
Na P1 je mogoče doseči 80 točk, na P2 100 točk in na P3 120 točk. Za pozitivno oceno
mora študent na preverjanjih skupno doseči vsaj 150 točk od možnih 300 točk.
Popravek: vkolikor bo mogoče, bodo vsa preverjanja nadomeščena s končnim
preverjanjem, ki bo glede na možnosti izveden samostojno ali v okviru pisnega izpita na
fakulteti. Če izvedba pisnega izpita in preverjanja na fakulteti ne bo mogoča, se bo
preveritev znanja iz laboratorijskih vaj izvedla v okviru ustnega izpita.
Ustni izpit se bo izvedel v vsakem primeru (tudi na daljavo). V primeru sprememb pravil
na nivoju fakultete ali univerze, se bomo temu ustrezno prilagodili in vas sproti obveščali.

Ocena iz vaj velja le v tekočem študijskem letu. Če študent predmeta v istem študijskem letu
ne opravi v celoti, mora prihodnje leto ponovno obiskovati vaje in ponovno opravljati sprotno
delo.
Pri preverjanjih ni dovoljeno uporabljati literature. Študent dobi pri preverjanju v pomoč nabor
ukazov zbirnika ARM.
Pri pisnih in ustnih izpitih ni dovoljeno uporabljati literature. Pri pisnem izpitu je dovoljen en
dvostranski list lastnoročno napisanih zapiskov velikosti A4 in kalkulator z osnovnimi funkcijami
(brez pretvorb med številskimi sistemi). Pri pisnem izpitu dobi študent v pomoč nabor ukazov
zbirnika ARM, pri ustnem pa lahko uporabi svojega.

