Det Tekniske Fakultet

Online mundtlig eksamen, Vinter 2021
Teknisk guide til studerende

(OBS: Læs også SDUs centrale retningslinjer for afvikling af online mundtlig eksamen, og
husk at holde dig orienteret på Blackboard)
Før eksamen:
•

Det er dit ansvar at sørge for, at dit udstyr er på plads.
Dit webcam og mikrofon skal sikre så god billed- og lydkvalitet som muligt.
Sid så tæt på din router som det giver mening, og brug en kablet forbindelse, hvis det er
muligt. Hav gerne en mobil forbindelse som reserve.
Hvis du skal bruge bestemte programmer (fx powerpoint), skal du også sikre dig, at disse
virker. Gem din præsentation, så den er umiddelbart tilgængelig for dig, når du skal dele
den.
Afhængigt af eksamensform kan det desuden være nødvendigt, at du har mulighed for at
vise udregninger/tegninger på papir ved tavlegennemgang. Du får information herom fra din
underviser.
Sørg for, at eventuelle bofæller ved, at du skal til eksamen, så du kan være uforstyrret og
fokuseret under eksamen.
Husk ID. Jf. SDUs centrale retningslinjer for online mundtlig eksamen, skal du identificere
dig med studiekort til eksamen.

•

Tjek, at det hele virker. Benyt dig af de muligheder for at øve dig, som din underviser evt.
stiller til rådighed.
Det Tekniske Fakultet har desuden lavet et møderum til teknisk test, som alle kan bruge til
kontrol af adgang, internetforbindelse, lyd og billede.
Du kan også selv gå ind på https://syddanskuni.zoom.us/ og oprette et mødelokale, hvor du
kan dobbelttjekke at lyd, billede og skærmdeling fungerer.
Hvis du skal lave en tavlegennemgang på papir eller whiteboard, skal du fjerne
spejlvending af dit kamera. Dette kan gøres fra ethvert zoom-lokale.
2
1

•

3

På eksamensdagen: Kom i god tid (klik på det mødelink, du har fået af din underviser). Alle
online eksamenslokaler er sat op med venterum, så du kan sagtens logge på i god tid, så
du er klar.
Hvis du har tekniske problemer på dagen, så forsøg først at løse dem selv i dit eget zoomlokale eller teknisk test-mødelokalet. Har du brug for yderligere hjælp, så kontakt SDU IT
på tlf. 6550 2999.
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Under eksamen:
•

Brug det link, du har modtaget fra din underviser, til at komme ind i eksamenslokalet.

•

Vælg ”Join with Computer Audio”

•

3. Du er nu i venterummet. Eksaminator finder dig her, så det er meget vigtigt, at du er der i
god tid inden eksamen starter. Det er ligeledes meget vigtigt, at du inden eksamen har
sikret dig, at alt dit udstyr virker og er klar.

•

Du kommer automatisk ind i eksamenslokalet, når eksaminator tillader det.
Inden eksamen starter, identificerer du dig med dit studiekort. Herefter får du en kort
instruktion fra eksaminator.
Eksamen afvikles. Hvis det er relevant, kan du dele din skærm ved at bruge menuen
”Share screen” i bunden af zoom-vinduet.

•

•

Når eksamen er slut, sender eksaminator dig ud i ventelokalet, mens eksaminator og
censor voterer. Herefter får du igen adgang til eksamenslokalet, hvor du modtager din
karakter.
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•

Hvis du har tekniske problemer undervejs, kan disse først forsøges afhjulpet i samarbejde
mellem dig og eksaminator. Hvis det ikke lykkes, skal du kontakte SDU IT på tlf. 6550
2999.
Test af lyd og billede i Zoom-lokale:
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2b.

