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Møde den: 12. november 2020 kl. 15:00-16:00 

Sted: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62851174765 

DPU Studienævnsmøde 

 

Medlemmer 

VIP: Anne-Marie Eggert Olsen (forperson), Anne Larson, Lisbeth Haastrup, Vibe 

Aarkrog (fast observatør) 

Studerende: Freja Fangel Sivebæk, Marie-Louise Torm Grønberg, Suppleanter: Ceci-

lie Gregers Lorenzen. 

Tilforordnede: Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Mette Refshøj Brahe (VEST), Me-

rete Justesen (Arts Studier – ref.) 

Fraværende: Sofie Gro Holde, Frederik Pio, Gritt Bykærholm Nielsen, Kristina Maria-

ger-Anderson, Simon Nørby, Anne Eleonora Sørensen, Sara Christensen, Kim Behrens 

Jessen (Arts Studier), Louise Weinreich Jakobsen (uddannelseskonsulent Lise Skjøt 

Møller (VEST), Kristine Louise Gustafsson, Sif Stener Knudsen, Katja Harsfort, Maria 

Schytte, Jonathan Sebastian Rossen, Anders Kring Hansen. 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

Nævnet godkender dagsordenen.  

 

2. Drøftelsespunkt (55 min.) 

2.1 Vintereksamen 2020/2021 

SN-forpersonerne på Arts var i mandags hasteindkaldt til møde med uddannelses-

chefen omkring ledelsens beslutning vedr. vintereksamen 2020/2021. 

 

Overordnet kan det slås fast, at universitetsledelsen har truffet beslutning om, at den 

ikke under de nuværende omstændigheder ønsker en generel omlægning af 

mundtlige eksamener til online-prøver, bl.a. fordi de studerende længe på hjemmesi-

den er blevet informeret om, at eksamen bliver onsite i videst muligt omfang. AU 

overgår kun til nødstudieordningerne, hvis Danmark lukkes ned. Der arbejdes i ledel-

sen fortsat på at få afklaret en række tekniske forhold, f.eks. om hvornår man skal 

lægge sig fast på det overordnede format for afviklingen af den enkelte eksamen, 

hvornår studerende senest kan bede om at få onlineeksamen i stedet for onsite-eksa-

men og med hvilken begrundelse/dokumentation, hvordan stedprøver skal håndte-

res m.v. Derudover har AU’s ledelse besluttet, at Corona er et usædvanligt forhold 

også selvom man får symptomer meget sent i forhold til eksamen. I det omfang, det 
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er muligt, ønskes det, at Coronaramte studerende skal have mulighed for at gå til on-

line-eksamen. Man sidestiller dermed onsite eksamen med online-eksamen. Det kræ-

ver stor fleksibilitet fra undervisernes side, for de skal kunne omstille sig med meget 

kort varsel. 

 

Forpersonen gør nævnet opmærksom på, at hun har sendt en forespørgsel videre om 

hvem der har truffet beslutning, at man kan sidestille onsite eksamen med online-ek-

samen. Det er kernen af studienævnets ressortområde. Det svar der blev givet på mø-

det i mandags, var at man ved at godkende omlægning af eksamen til ZOOM uden 

nødstudieordning har ligestillet de 2 måder at afholde eksamen på. Forperson me-

ner, at det er en anden situation, når studerende eksamineres forskelligt ved samme 

eksamen (nogle onsite og nogle online). Spørgsmålet er, om de to former er ligestil-

lede, hvis de studerende ikke kan vælge frit imellem de to formater, og hvis der kræ-

ves særlig begrundelse (dokumentation) af dem, der anmoder om online-eksamen. 

 

I forbindelses med processen i foråret var der ønske fra forpersonerne om, at SN ind-

drages og høres i god tid vedr. Corona-relaterede beslutninger. Ved at annoncere på 

hjemmesiden, at vintereksamen vil foregå som foreskrevet i studieordningerne har le-

delsen truffet en beslutning uden inddragelse af SN, når man nu ikke vil ændre det, 

fordi det har stået på hjemmesiden. 

 

Arts Studier vil så vidt muligt aftale eksamensplaner med de enkelte eksaminatorer. 

 

Studieleder informerer om, at der i ledelsen arbejdes på, at der skal være mere tid 

mellem eksaminationerne til afspritning og/eller omstilling mellem onsite og online-

eksamen. 

 

SN vil gerne have følgende betingelser opfyldt i forbindelse med planlægningen af 

eksamen: 

 Klar information i så god tid som muligt omkring hvordan eksamen bliver af-

holdt. 

 Studienævnet vil gerne have, at det enkelte UN kan beslutte, at nogle eksa-

miner helt afholdes online. 

 Klare retningslinjer for mundtlige gruppeeksaminer. Hvordan skal eksamen 

afholdes, hvis en studerende i gruppen om morgenen f.eks. ikke kan komme 

til onsite eksamen? 

 I retningslinjerne bør der være taget stilling til, at nogle eksaminatorer/censo-

rer/interne bedømmer rejser langt for at afholde en onsite-eksamen.  

 Nævnet er bekymret for den logiske planlægning af eksamen i forhold til 

hvornår man kan melde ind, at man deltager online. Hvem skal de stude-

rende give besked til? Hvem sørger for at informere eksaminatorer/censo-

rer/interne bedømmere? Og hvor sent kan man give dem besked? 

 Nævnet er bekymret for bedømmernes vilkår. Især bedømmere, der rejser 

langt for at deltage i en onsite-eksamen, der sandsynligvis bliver en blanding 

mellem onsite og online, fordi de skal afholde eksamen et sted, som de ikke 

kender godt. Det skal sikres, at bedømmerne har det nødvendige udstyr til at 

afholde online-eksamen i de fysiske eksamenslokaler. 
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 Eksamen kunne afholdes med onsite x antal dage og online x antal dage, så 

kan man samle online-eksaminerne en dag. Man kunne forestille sig, at der 

blev onsite om formiddagen og online om eftermiddagen. Nævnet ønsker, at 

logistikken for afholdelse af eksamen bliver aftalt med de enkelte fagmiljøer. 

 

 

Opsamling 

Studienævnet er bekymret over, at de ikke er blevet hørt i denne proces. Studienæv-

net ser frem til at høre mere om de kommende retningslinjer, specifikt i forhold til det 

logistiske. Nævnet ville have ønsket, at beslutningen omkring afholdelse af eksamen 

var truffet tidligere for at skabe tryghed for de studerende. Nævnet afventer en afkla-

ring på, hvem der har besluttet, at onsite og online eksamen er ligestilling af de stude-

rende. Eftersom ligestilling af to eksamensformater må betyde, at de studerende kan 

vælge, så må man lave et system, så de studerende kan vælge mellem onsite og on-

lineeksamen.  

 

 

3. Evt.  

Intet 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


