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Online eksamen – MCQ, Vinter 2021
Teknisk guide til studerende

(OBS: Husk at holde dig orienteret på Blackboard og din studentermail for yderligere
information om den enkelte eksamen)
Før eksamen:
•

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under eksamen. Dette betragtes som brud på
eksamensreglerne og medfører indstilling til skærpet sanktion i form af bortvisning.

•

Det er dit ansvar at sørge for, at dit udstyr er på plads. Din computer skal fx være ladet op
eller tilsluttet strømstik, og du skal have adgang til internettet. Brug gerne en kablet
forbindelse, eller sæt dig så tæt som muligt på din router.
Hav gerne en mobil internetforbindelse som reserve.
Hvis du skal bruge bestemte programmer til udregning el.lign., skal du også sikre dig på
forhånd, at disse virker.
Hvis du skal være til stede i et zoom-lokale i forbindelse med din eksamen, skal du have et
aktivt og fungerende webkamera.
Det anbefales, at du ikke bruger Internet Explorer eller Microsoft Edge til online MCQ.

•

Sørg for, at eventuelle bofæller ved, at du skal til eksamen, så du kan være uforstyrret og
fokuseret under eksamen.

•

Tjek flere gange, at alting virker. Benyt dig af de muligheder for at øve dig, som din
underviser evt. stiller til rådighed.

På eksamensdagen:
•

Start din computer op mindst en time før prøvestart og dobbelttjek, at alting virker.
Hvis du skal bruge Exam Monitor ved eksamen, kan du finde koden i Digital Eksamen,
digitaleksamen.sdu.dk.

•

Du kan åbne testen ved prøvetidens start.
Følg instruktionerne i testen og fra din underviser.

•

Når du er færdig, trykker du på ”Save and submit”. Herefter kommer en dialogboks med
mulighed for at trykke ”Ok”. Hvis du er helt sikker på, at du er færdig og gerne vil aflevere,
trykkes ”Ok”. Herefter vises en kvittering med ”Test submitted”.

•

Hvis du har tekniske problemer på dagen, så forsøg først at løse dem selv.
Har du problemer med at se billeder, kan du forsøge at højreklikke på billedet og vælge
”genindlæs billede”.
Hvis problemet ikke kan løses, så kontakt SDU IT på tlf. 6550 2999.

