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1. Omlægning af eksamen sommeren 2020
Som bilag til mødet havde studienævnet modtaget en sagsfremstilling vedrørende genåbning/mundtlige eksamener sommer 2020, samt en samlet datoopdelt eksamensplan for
eksamenerne på tværs af fakultetet
Studienævnsformanden præsenterede baggrunden for mødet. Den 7. maj blev der indgået
en politisk aftale om fase 2 af en kontrolleret genåbning af det danske samfund, hvilket
blandt andet betyder, at universitetet kan udvide den delvise genåbning med virkning fra
den 18. maj for at afvikle undervisning og eksamener, hvor der er krav om fysisk fremmøde. I forlængelse heraf, er studienævnet, efter ønske fra fakultetsledelsen, blevet bedt
om at drøfte muligheden for, at mundtlige eksamener ved den ordinære sommereksamen
2020 skal omlægges, således at de afholdes fysisk på campus.
Studienævnet for Erhvervsøkonomi har på et studienævnsmøde den 21. april besluttet, at
alle stedprøver skal omlægges til hjemmeeksamener, som i form ligger så tæt op af den
oprindelige eksamensform. Det betyder, at alle skriftlige stedprøver bliver konverteret til
skriftlige hjemmeopgaver og mundtlige eksaminer bliver konverteret til online mundtlige
eksaminer. Studienævnet drøftede i det henseende også, om der senere bør være mulighed for at ændre den omlagte eksamensform tilbage til den oprindelige, hvis universitetet
ville åbne mere op. Der var på mødet den 21. april enighed i studienævnet om, at de beslutninger der træffes vedrørende omlægninger af eksamen er endelige. Studienævnet
lagde især vægt på, at der ikke bør være usikkerhed om eksamensformen, hverken for studerende eller undervisere.
Denne usikkerhed ønskede studienævnet ikke at skabe igen, på trods af varslingsfristen
på 3 uger kan overholdes, og studienævnets medlemmer besluttede derfor at holde fast i
den allerede udmeldte besked. Der var også enighed om, at man på den måde kan sikre,
at udvekslingsstuderede og andre sårbare grupper har samme vilkår som de øvrige studerende.
Studienævnet var også opmærksomme på, at det ikke kun drejer sig om den potentielle
smitte ved fysisk møde på campus, men at det også drejer sig om at mindste risikoen for
smitte gennem transport til og fra campus.
Studienævnet erkendte, at der formentlig altid vil være studerende og undervisere som
foretrækker det ene scenarie frem for det andet, men de erfaringer som medlemmer af
studienævnet har gjort sig ved brugen af Zoom-eksamen er umiddelbart positive. Enkelte
har oplevet udfordringer med internetforbindelsen, men det overordnede billede er, at det
fungerer.
Fra studentersiden blev der spurgt ind til muligheden for at de der måtte ønske det, kan få
mulighed for at afholde eksamen på campus og de, der er i risikogrupper kan afholde eksamen online. Denne opdeling kan ikke understøttes administrativt, og studienævnet
fandt også, at alle studerende bør have samme vilkår. Studienævnet anerkendte også den

Side 2/3



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITET

store indsats som blandt andet studiesekretærer allerede har gjort i forbindelse med omlægning af eksamener.
Som en konsekvens af ovennævnte besluttede studienævnet ikke at omlægge mundtlige
Zoom-eksamener i sommeren 2020 til onsite-eksamener igen, hvorfor beslutningen fra
studienævnsmødet den 21. april stadig står ved magt.
Studienævnet bestemte også på studienævnsmødet den 21. april, at reeksamen skal udprøves i samme prøveform som ved de ordinære eksamener, og denne beslutning valgte
studienævnet at holde fast i. Studienævnet er dog af den overbevisning, at der er mulighed for at afholde de mundtlige prøver på campus til august, hvis samfundet tilsvarende
er åbnet mere op. Dette kræver dog, at det undersøges hvilke udfordringer det skaber for
institutterne, hvis mundtlige reeksamener afholdes onsite. Da dette ikke er afdækket
endnu foreslog formanden at sende beslutningen om afholdelse af reeksamen fysisk på
campus i skriftlig høring, hvilket der var opbakning til. Det skal blandt andet afdækkes,
hvorvidt det administrativt giver for mange udfordringer med en ”fritvalgsordning”, da
det formodes, at der stadig er studerende, der af forskellige helbredsmæssige grunde ikke
har mulighed for at deltage i en reeksamen fysisk på campus. Institutterne skal derfor
kunne administrere hvor mange og hvilke studerende, der hhv. skal til onsite-eksamen og
online-eksamen.
Slutteligt drøftede studienævnet behovet for at kommunikere til de studerende, at mundtlige eksamener, som allerede udmeldt, stadig afholdes som online-eksamener via Zoom.
Formanden aftaler med studienævnssupporterne hvorledes de studerende informeres
om, at allerede udmeldte retningslinjer stadig er gældende for uddannelser under studienævnet for erhvervsøkonomi, hvorfor mundtlige eksamener fortsat afholdes online i den
ordinære eksamensperiode.
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