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TDDE23 Funktionell och imperativ programmering, del 1
Programmeringsstugor läsåret 2021/2022
Programmering är spännande och kreativt, men som nybörjare kan det ibland upplevas som frustrerande och oöverstigligt. Om du känner så är du välkommen till våra öppna
programmeringsstugor.
Programmeringsstugorna hålls en kväll i veckan under läsperioderna under hösten och riktar sig till alla nybörjare i programmering. De är en chans till lite extra arbetstid med labbarna
för dig som behöver det. Vid programmeringsstugorna kommer det att finnas handledare som kan hjälpa dig framåt.

Programmeringsstugor under HT2
Programmeringsstugorna fortsätter under HT2. De är fortsattpå kvällstid, alltid 17-19, men nu kör vi på campus. Vi kommer hålla till i SU10, SU11 varje gång.
v.44 måndag 3/11
v.45 tisdag 9/11
v.46 torsdag 18/11
v.47 onsdag 24/11
v.48 måndag 29/11
v.49 onsdag 8/12
v.50 tisdag 14/12

Extra programmeringsstugor under tentaperioden
Vi kastar in två extra programmeringsstugor under första veckan i tentaperioden för er som vill komma ikapp. Nu är vi på campus i salarna Egypten och Olympen.
v.42 onsdag 20/10 kl 13-15
v.42 fredag 22/10 kl 13-15

Programmeringsstugor under HT1
Programmeringsstugorna är på kvällstid, alltid 17-19. Nedanstående dagar och platser gäller för HT1 2021. Vi förstår att det är omöjligt att hitta tider som passar alla, så därför har vi
försökt sprida ut dem över veckodagarna för att du ska kunna hitta åtminstone någon tid.
v.36 onsdag 8/9
v.37 måndag 13/9
v.38 torsdag 23/9
v.39 onsdag 29/9
v.40 måndag 4/10
v.41 torsdag 14/10
Programmeringsstugorna genomförs digitalt under HT1 2021. För att ansluta, gör så här:
Gå till teamet som hör till kursen, via den här länken, via kursrummet i Lisam eller direkt via Teams.
I kanalen Allmänt finns ett inlägg med kalenderbokning för den aktuella programmeringsstugan. Skriv en kommentar till detta inlägg om att du vill ha hjälp.
En av assistenterna som är närvarande kommer ringa upp dig i Teams och ta hand om era frågor.
Assistenten markerar att ni fått hjälp med att göra tummen upp på ditt inlägg.
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