
Krav til studerendes udstyr 

Som studerende skal du have fem ting klar til digital eksamen: En PC, en mobiltelefon, en 
internetforbindelse, dit studiekort og et lokale, hvor du kan være alene. Hvis du ikke har en eller flere af 
disse ting, vil vi anbefale dig at låne dem og/eller tage et sted hen, hvor det er tilgængeligt.   

Til mundtlig eksamen skal du have en mobiltelefon og et kamera på din PC. Det er vigtigt, at du inden 
eksamen tjekker, at både mikrofon og lyd på din PC virker. Vi anbefaler, at du bruger et head-set. Det er dit 
ansvar, at eksaminator kan høre, hvad du siger. Hvis du skal bruge ”tavle” til din mundtlige eksamen, skal 
du forinden sørge for, at din mobiltelefon er indstillet til tydeligt at fange, hvad du laver, fx ved at bruge en 
holder, samt at tavlen er godt belyst. Du skal have en tusch eller kuglepen med tydelig farve samt papir som 
”tavle”. 

Din PC og mobiltelefon skal være fuldt opladt inden eksamen, meget gerne tilsluttet strøm. Vi anbefaler, at 
din PC er tilsluttet internettet med kabel, hvis det er muligt. Forsøg under alle omstændigheder at 
begrænse antallet af enheder, som er på dit trådløse netværk. Hvis du bruger en internetforbindelse med 
begrænset data, er det dit ansvar at sikre, at der er nok data til at gennemføre din eksamen. 

Mundtlig eksamen 

Før eksamen 

I denne ”Zoom-vejledning til eksaminand” kan du se, hvordan du forbereder dig til mundtlig, online 
eksamen, hvordan du kommer på Zoom, samt hvordan eksamen gennemføres i praksis. 

Vi anbefaler, at du henter TeamViewer til din PC, så AU’s IT-support kan hjælpe dig direkte på din computer 
i tilfælde af IT-problemer. Du downloader TeamViewer her. Telefonnummeret til IT-support er 8715 4010. 
 
Til eksamen 

I Digital Eksamen finder du link og password til det Zoom-rum, hvor din eksamen foregår.  

Du skal have dit studiekort klar. Når du hentes ind fra ”Waiting room”, skal du vise dit studiekort. Herefter 
beder eksaminator dig om at skrive dit mobiltelefonnummer i chatten af hensyn til evt. nedbrud af Zoom. 

Hjemmeopgave 

Til eksamen 

Under afvikling af en skriftlig hjemmeopgave, skal du kontakte studieadministrationen på den e-mail-
adresse eller det telefonnummer, der er opgivet i Digital Eksamen, hvis du mener, der er en fejl i din 
opgave. Studieadministrationen vil så kontakte din underviser, for at afgøre, om der er tale om en fejl. Hvis 
det er tilfældet, bliver du kontaktet om eventuelle ændringer via din AU-mail. Derfor er det vigtigt, at du 
holder øje med din AU-mail. 

MCQ – Multible Choice Eksamen 

Denne eksamen afholdes via Blackboard.  

Hvis der er fejl i MCQ-opgaver eller der opstår IT-problemer, følges fremgangsmåden beskrevet ovenfor. 

 

https://stll.au.dk/fileadmin/stll.au.dk/Digital_eksamen/Zoom-vejledning_til_eksaminand__2020.04.29.pdf
https://stll.au.dk/fileadmin/stll.au.dk/Digital_eksamen/Zoom-vejledning_til_eksaminand__2020.04.29.pdf
https://studerende.au.dk/it-support/teamviewer/

