Elektronika v Avtomatiki
http://lie.fe.uni-lj.si/rezim_EAV.PDF

Predavanja (3 ure); prisotnost se PREVERJA
Laboratorijske vaje (3 ure); prisotnost se PREVERJA

Izvajanje predavanj in vaj
1. Laboratorijske vaje se izvajajo vsak teden.
Vsebina vaj spadajo v izpitno snov.
2. Vse vaje morate kljub odsotnosti razumeti in poznati.
3. Vaje so tesno povezane s predavanji. Brez poznavanja
vsebine predavanj vajam ni mogoče slediti.
4. Želimo si interaktivnih predavanj in vaj,
zato čim več sprašujte takoj, ko vam snov ni jasna.

Študijska literatura
1. Uradno izdanih učbenikov trenutno ni na voljo.

2. Ponovitev izhodiščnih snovi preteklih let:
http://lie.fe.uni-lj.si/LabEAR.pdf
3. Obstajajo odlični kompletni zapiski predavanj 09/10.
http://www.student-info.net/index.php/
.../studentopolis/knjiznica/datoteka/47759
.../studentopolis/knjiznica/datoteka/48270
.../studentopolis/knjiznica/datoteka/48267
.../studentopolis/knjiznica/datoteka/48342

4. Ti zapiski so za bivši celoletni predmet Industrijska elektronika
in so za EAV preobsežni, zato se ne prestrašite.

Izdelava poročil
1. Poročila so priporočljiva, vendar neobvezna.

2. Če poročil ne pišete, to ni izgovor, da vsebine vaj ne
razumete (tipičen izgovor na ustnem izpitu: od takrat
je minilo že dosti časa; ne spomnim se).
4. NAMIG: Pomanjkljiva poročila in zapiski vaj vam
bodo močno otežila opravljanje izpita.

Vsa snov predavanj in vaj je tudi izpitna snov

Standardni izgovori, ki ne delujejo:
“nisem vedel, da je tudi to treba znati”
ali
“od takrat je preteklo že veliko časa”
ali
“ravno to sem si pozabil zapisati”,
ali

“samo takrat sem manjkal zaradi bla-bla-bla”.

Kolokvij se izvaja vsak teden
1. Če s kolokviji kumulativno ne dosežete vsaj 50 %, se
vam opravljanje vaj ne prizna.
2. Če s kolokviji dosežete kumulativno vsaj 70 %, se vam
enkrat prizna pisni izpit (še vedno se v eŠtudentu
prijavljate na „običajen“ pisni izpit).
3. Kolokvij se piše pred začetkom predavanj in se hkrati
šteje kot preverjanje prisotnosti.

Študentska mailing lista
1. Ustanovite in mi sporočite njen elektronski naslov.
2. Zaradi kontinuitete preteklih in prihodnih let, prosim,
da uporabite naslov
avtomatikaXX@googlegroups.com,

kjer XX pomeni študijsko leto (2010/11 = 10)
3. Na listo dodajte naslove
bostjan.murovec@fe.uni-lj.si
bostjan.murovec@siol.net
bostjan.murovec@telemach.net
(če želite privatnost, ustanovite dodatno listo).

Študentska mailing lista
4. Sprotno obveščanje o izvajanju predmeta in objava
študijske literature (predstavitve s predavanj).

5. Sprotno obveščanje o pogostih napakah v poročilih.
6. Oglasna deska za odgovore na vaša vprašanja v zvezi z
vajami in snovjo. Leta 2008/09 zaživelo, cilj še povečati.
7. Vaša vprašanja, ki so zanimiva za širši krog študenov,
anonimno prepišem na mailing listo, nato odgovarjam.

Vprašanja v zvezi s snovjo
1. So nadvse zaželena:
•
povratna informacija predavatelju, kaj ni dobro razloženo,
•
manj razočaranj na izpitih,
•
potrditev in zaupanje v vaše razmišljanje.
2. Nezaželena so vprašanja v stilu:
“Na izpitu dne xx.yy.zzz je bila naloga bla-bla, ki je ne znam
rešiti. Prosim za odgovor”.
Tako vprašanje pove:
• da študenta predmet sploh ne zanima, želi samo narediti
izpit, pri tem pa je preveč len, da bi odprl knjigo.
•

Tako vprašanje se pravilno vpraša:
• “jaz sklepam, da je odgovor tak in tak, zaradi tega, kar piše na
strani xy in zaradi tega, ker ste na predavanjih rekli bla-bla.
Ali sklepam pravilno?”

(!!!) POMEMBNO

(!!!)

Vljudno vas prosim,
ne zamujajte na kontaktne ure.
Vljudno vas prosim,
ne klepetajte med izvajanjem predmeta.
Vljudno vas prosim,
čuvajte laboratorijsko opremo.

Vljudno vas prosim,
odnašajte lastne smeti iz laboratorija.

Pogoste tragikomične izjave preteklih študentov
“Ogromno sem študiral, vsaj 20-krat sem vse prebral.”
Mi ocenjujemo, koliko ste naštudirali, ne koliko ste študirali.

“Od vaj je preteklo že ogromno časa, ne spomnim se več.”
To bi morali misliti prej, ko je bil čas narediti dobre zapiske.
“Saj v bistvu sem znal za šest.”
Za ocenjevanje niste pooblaščeni, zato to prepustite kadru FE.
“Samo za šest se mi gre, če bi se dalo, bi bil zelo hvaležen.”
Barantamo na tržnici. Če želite dobiti šest, se za šest tudi pripravite.
“To je moj zadnji izpit in nujno moram diplomirati do datuma __. __.”
To ste vedeli že mnogo prej, zato bi lahko bolj redno študirali namesto _______.
“Ta predmet me sploh ne zanima, ker bom v službi _________.”
Žal morate pri vseh v indeksu vpisanih predmetih pokazati zahtevani
minimum za pozitivno oceno, če želite diplomirati.

Dobrodošli s konkretnimi vprašanji
in konstruktivnimi pripombami
bostjan.murovec@fe.uni-lj.si
http://lie.fe.uni-lj.si/rezim_EAV.PDF

http://lie.fe.uni-lj.si

