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Særlige regler ved videoeksamen  

Som udgangspunkt er reglerne de samme som for en almindelig mundtlig eksamen, men der er alligevel et 

par særlige opmærksomhedspunkter ved en videoeksamen.  

Den studerende er selv ansvarlig for, at de kan gennemføre prøven på din computer eller telefon. Hvis prøven 

af tekniske årsager ikke kan gennemføres online, og det skyldes, at den studerendes 

udstyr eller internetforbindelse fejler, vil det tælle som et brugt prøveforsøg. Der bliver foretaget en konkret 

vurdering af, om de har gjort det, der skal til for at sikre, at udstyret fungerer. Der kan også være typer af 

nedbrud, som den studerende ikke er skyld i, strømafbrydelser, netværksudfald i hele regioner m.v., og det 

tæller ikke som et forsøg. 

 

Eksaminator og censor skal både kunne se og høre den studerende, og de skal kunne høre dem. Den stude-

rende skal have:  

• Installeret Zoom-klienten på sin computer eller telefon  

• Webkamera med mikrofon i sin computer eller telefon samt en god stabil internetforbindelse  

• Evt. høretelefoner eller headset (frivilligt)  

• Et roligt og lyst rum at sidde i  

• Billed-ID tilgængeligt  

 

Offentlighed ved prøver 

Eksaminationer med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlige. Dette gælder såvel eksamener med fysisk 

fremmøde som online-eksamener. Ønsker en studerende at medbringe en gæst til en online-eksamen, aftales 

og behandles dette med uddannelsen, og adgang gives under hensyntagen til de tekniske muligheder 

 
Afvikling af gruppeprøver  
Der kan være tekniske grunde - f.eks. at sikre god lyd, godt netværk m.v. – til at studerende ved gruppeprø-

ver sidder i hvert sit hjem, men der er intet juridisk, der forhindrer, at de studerende sidder sammen. Det op 

til de studerende selv at vurdere. Uanset om de vælger at deltage på samme adresse eller på hver sin, eller 

med en eller flere PC’er, så er det deres eget ansvar at have det udstyr, der sikrer forsvarlig gennemførsel af 

eksamen. 

 
Ændrede eksamensformer 
Uddannelserne har grundet situationen hjemmel til at planlægge alternative prøveformer til og med august 

2020. Den studerende kan, uanset at en prøveform bliver ændret med kort varsel, som udgangspunkt ikke 

afmelde prøven og bruger et prøveforsøg. Den studerende har mulighed for at søge om dispensation til at 

blive afmeldt prøven grundet usædvanlige forhold. 

 
 
 


