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Aarhus Universitetets regler af 1. september 2017 om brug af computer
ved tilsynsprøver – digitale tilsynsprøver i Digital Eksamen eller
WiseFlow og tilsynsprøver med computer og printer:
I medfør af Bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016, om eksamen og censur ved
universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og Bekendtgørelse nr. 1500
af 2. december 2016, om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser
fastsættes:
Kapitel 1
Anvendelsesområde
§ 1. Dette regelsæt finder anvendelse, hvor det i studieordningen er fastsat, at der
anvendes computer ved tilsynsprøven.
§ 2. Prøver med brug af computere er endvidere omfattet af Aarhus Universitets
regler om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver,
Aarhus Universitets regler om tilsynsprøver samt Aarhus Universitets regler om
disciplinære foranstaltninger over for studerende.
§ 3. Dette regelsæt suppleres af regler fastsat på studieportalen vedrørende prøver
i Digital Eksamen og WiseFlow.
Kapitel 2
Universitetets forpligtelse
§ 4. Ved prøver med brug af computere sørger universitetet for:
-

Opstilling af borde og stole

-

Adgang til strøm samt evt. adgang til internet, se dog § 5.

Stk. 2. Universitetet forbeholder sig ret til ved driftsstop af computer inden
prøvens begyndelse at flytte eksaminander til andet lokale med henblik på optimal
udnyttelse af antal pladser til prøve med brug af computer.
Kapitel 3
Studerendes forpligtelse
§ 5. Studerende har pligt til at orientere sig via studieordningen og i
kursuskataloget om brug af computer ved den pågældende prøve.
Stk. 2. Ved digitale prøver i Digital Eksamen og WiseFlow har studerende
endvidere pligt til at orientere sig via studieportalen om yderligere regler ved den
pågældende prøve.
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§ 6. Studerende må medbringe én computer samt nødvendige forlængerledninger,
fordelerdåser m.v. ved digitale prøver medmindre andet er fastlagt for den
pågældende prøve i studieordning eller kursuskatalog.
Stk. 2. Studerende skal medbringe egen computer og dertilhørende udstyr,
herunder støjsvag printer samt nødvendige forlængerledninger, fordelerdåser m.v.
samt papir til print af besvarelse – ved prøver med printer.
Stk. 3. Tilslutning af lyd (uanset brug af hovedtelefoner eller lignende) på
computer er ikke tilladt, medmindre andet er fastlagt for den pågældende prøve.
Stk. 4. Studerende er selv ansvarlig for det medbragte udstyrs driftssikkerhed. Der
ydes ikke teknisk bistand før/under eller efter prøven. Driftsstop, forårsaget af
individuelle driftsproblemer, medfører ikke forlænget prøvetid eller tilladelse til
omprøve.
Kapitel 4
Andre bestemmelser
§ 7. Der gives adgang til prøvelokalet en halv time inden prøven påbegyndes med
henblik på opstilling og klargøring af computer og evt. printer, således at
computer og printer er klargjort i god tid inden prøvens start.
§ 8. Ved prøver med printer skal besvarelsen foreligge udprintet og i udfyldt stand,
når prøven er slut.
Stk. 2. Ønske om digital aflevering som følge af driftsstop ved prøver med printer
kræver dispensationsansøgning. Aflevering af eksamensbesvarelsen skal ske inden
udgangen fra prøvelokalet – evt. ved brug af usb-nøgle som den studerende selv er
ansvarlig for at medbringe, medmindre andet er oplyst.
§ 9. I tilfælde hvor det ikke er muligt for den studerende at forsætte sin deltagelse i
prøven på computer, kan den studerende overgå til at skrive i hånden. Den
studerende skal gøre tilsynet opmærksom på, at der fortsættes med at skrive i
hånden, ligesom den endelig afleverede opgave skal vedlægges en kort
begrundelse for, hvorfor opgaven er skrevet færdig i hånden.
§ 10. Studerende bærer selv risikoen for skade på eller tyveri af computer-udstyr,
mens det er placeret i prøvelokalet.
Kapitel 5
Ikrafttræden
§ 11. Dette regelsæt træder i kraft den 1. september 2017.
Stk. 2. Regelsættet ophæver Aarhus Universitetets regler for brug af computer ved
prøver af 1. september 2016.
Aarhus Universitet den 1. september 2017.
Berik Eika
Prorektor
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