Zealand gennemfører i øjeblikket under COVID-19 nedlukningen alle mundtlige
eksaminer online via videotjenesten Zoom. Zoom fungerer lige som et Skype -møde
mellem dig og dine bedømmere. Eksamener med intern censur (underviser fra skolen)
kan foregå via Microsoft Teams.
Microsoft Teams eksamen
Hvordan foregår en online-eksamen?
 Du tilgår Synopsis 2020 rummet via Teams.


I Synopsis 2020 har du din private kanal (dit eksamensrum), som eksaminator og
censor også har adgang til.



Eksamensrummet er navngivet ud fra dit navn.



Senest 30 minutter før din eksamen skal begynde, går du ind i dit eksamensrum.



Senest 15 minutter før din eksamen begynder, starter du et møde op i eksamensrummet.



Husk at teste lyd og billede.



Du skal nu sidde klar ved din computer i de 30 minutter før din eksamen begynder.



Når din underviser er klar til eksamen, kommer eksaminator og centor ind i dit
eksamensrum og deltager i mødet.



Du skal bekræfte din identitet over for dine bedømmere. Du skal derfor kunne vise
billedlegitimation, fx dit studiekort, kørekort eller pas.



Du skal være alene i dit fysiske lokale under din eksamen. Du skal derfor panorere
kameraet rundt i lokalet, så dine bedømmere kan se, at der ikke er andre end dig
tilstede. Hvis det er muligt, skal du sidde med ryggen til døren, så det er tydeligt for
dine bedømmere, at der ikke kommer nogen ind i lokalet under din eksamen.



Du skal være opmærksom på, at det jf. Eksamensbekendtgørelsen er forbudt at
tage billeder, optage lyd eller video under eksamen.



Nu kan din eksamen starte.



Når eksamen er færdig går eksaminator og censor ud af dit eksamensrum, votere r din
karakter og kommer tilbage til dit møde. Du får karakteren.



Der vil ikke være tid til at uddybe din karakter nærmere.



Eksamensforløb
o

Ca. 10 min studerende;

o

Ca. 10-15 min til spørgsmål udgangspunkt i synopsis.

o

Ca. 5 min votering karaktergivning.

o

Indhold


Powerpoint show; Oversigt, 3-8 slides.



Evaluer/reflekter over projekt.



Fremvis teoretisk/praktisk dels fra projekt



Diskuter nyt emne (ikke besvarede spørgsmål fra
problemformuleringen)

Du finder den fulde beskrivelse af regelsættet på
https://www.zealand.dk/fuldtidsuddannelser/digitaleksamen-studerende/
OBS! Det er vigtigt, at du læser regler og vilkår for online-eksamen godt igennem før
eksamensdagen.

Mobiltelefon som Web-kamera
https://www.dev47apps.com/

https://www.dev47apps.com/droidcam/windows/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dev47apps.droidcam

https://apps.apple.com/us/app/droidcam-wireless-webcam/id1510258102

