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Møde den 4. maj, 2020, kl. 8:00 – 8:30 
 
Lokale: Virtuelt via ZOOM. 
 
Ekstraordinært møde i Udvalget for Uddannelse 
 
Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Lise Wogensen Bach (HE), 
Niels Overgaard Lehmann (AR), Per Andersen (BSS) og Kristian Thorn (AU Uddan-
nelse) 
 
Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 
 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 8.00, 5 min.)  
Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Retningslinjer for håndtering af omlagte eksamener (BE, kl. 8.05, 15 min) 
 
Afbrudte mundtlige eksamener 
Kristian Thorn orienterede om, at udvalget skal vedtage retningslinjer, der skal 
gælde i de tilfælde, hvor netforbindelsen svigter ifm. mundtlige prøver, hvorved 
eksamen ikke kan gennemføres.  
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget var enige om, at prøver, der ikke kan sættes i gang som følge af system-
nedbrud, og derved ikke kan påbegyndes, ikke skal udløse et brugt prøveforsøg for 
den studerende. Det blev besluttet, at de skal håndteres via genplanlægning af prø-
ven på et andet tidspunkt.  
 
Hvis nedbruddet finder sted efter, at prøven er påbegyndt, følger det som ud-
gangspunkt af eksamensbekendtgørelsen, at en afbrudt eksamen skal medføre et 
brugt eksamensforsøg. Der gives dog mulighed for at dispensere. 
 
Problemstillingen kan håndteres på to måder  
1. Prøven er afbrudt, og den studerende har brugt et eksamensforsøg, hvis forsøg 

på umiddelbar genetablering mislykkes.  
2. Prøven er afbrudt, og den studerende bruger ikke et eksamensforsøg. Denne 

løsning vil komme de studerende i møde, hvis teknikken utilsigtet giver pro-
blemer.  
 

Udvalget finder, at det i situationer af denne karakter er væsentligt at udvise tillid. 
Det besluttede på den baggrund, at mulighed 2 skal være den gældende.  
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Det betyder, at svigter netforbindelsen efter prøven er påbegyndt, hvorved prøven 
afbrydes, vil den studerende ikke bruge et eksamensforsøg. I de tilfælde skal eksa-
menen, så vidt det er muligt, reallokeres samme dag eller umiddelbart herefter. 
Alternativt placeres den i førstkommende reeksamensperiode. 
 
Kristian Thorn sørger for, at beslutningen bliver kommunikeret ud i organisatio-
nen til relevante modtagere.  
 

3. Screeningsproces af det lokale, som eksaminanden opholder sig (BE, kl. 
8.20, 10 min) 
Kristian Thorn orienterede om, at der i de retningslinjer, Aarhus Universitet har 
fået godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet som forsøgsordning i for-
bindelse med onlineprøver uden tilsyn, er indarbejdet en indledende screenings-
proces af det lokale, som eksaminanden opholder sig i.  
 
Procedure er indeholdt i retningslinjerne for at undgå, at den studerende har ad-
gang til udefrakommende hjælp.  
 
Udvalget skulle med udgangspunkt i tidligere godkendte retningslinjer tage stil-
ling til, hvorvidt panorering i den studerendes omgivelser skal indgå som obliga-
torisk del af prøveafviklingen eller som mulighed, hvis eksaminator ønske det. 
 
Følgende blev besluttet: 
Udvalget finder, at en praksis, hvor panoreringen er obligatorisk, vil være i mod-
strid med den tillidsbaserede tilgang til de studerendes redelighed og ansvarsfø-
lelse.  
 
Udvalget var på den baggrund enige om, at panorering i den studerendes omgivel-
ser skal indgå som en mulighed i forbindelse med prøveafviklingen. Det betyder, 
at det ikke skal være obligatorisk, men eksaminator kan ønske det, hvis der findes 
anledning hertil.  
 

4. Eventuelt   
Intet til dette punkt  


