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Vedrørende prøver under den nuværende Covid19-situation
Kære censorer
Covid19-situationen er udfordrende, også når det gælder prøveafholdelse på de videregående
uddannelser. På professionshøjskolerne betyder den nuværende nedlukning, at en stor del af de
kommende prøver vil blive omlagt. Det vil sige, at de enten vil foregå digitalt eller vil ændres fra
mundtlige prøver på baggrund af en synopsis/skriftlig opgave til rene skriftlige prøver.
Selvom der bliver mulighed for en gradvis åbning af institutionerne, så vil der efter al
sandsynlighed ikke blive åbnet for at gennemføre alle mundtlige prøver med fysisk tilstedeværelse
foreløbig.
Det er vigtigt, at de studerende bliver mindst muligt forsinkede i deres studier, og at vi som
censorer sammen med eksaminatorer og skolernes øvrige medarbejdere samt
Censorsekretariatets administrative medarbejdere udviser fleksibilitet og forståelse for, at de
studerende op til prøverne vil have begrænset adgang til biblioteker, værksteder og indsamling af
empiri.
Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler ved prøver afholdt via video. Denne type prøver
er, modsat almindelige mundtlige prøver, ikke offentlige. For at undgå mistanke om snyd må der
ikke være andre end den studerende til stede i rummet. Har du og eksaminator mistanke om, at
den studerende kommunikerer med andre under prøven, kan den afbrydes. Den studerende har
herved brugt et prøveforsøg og vil desuden få en advarsel om, at han/hun kan bortvises fra
uddannelsen i gentagelsestilfælde. Prøven må heller ikke optages. Den studerende skal ved
forespørgsel kunne fremvise aktuel billed-ID.
Såfremt du som censor bliver allokeret til en prøve, gælder følgende regler:
• Censor har selv ansvaret for at kunne tilgå prøven online på samme vis, som det er censors
eget ansvar at kunne tilgå prøvedokumenterne mv. på WISEflow
• Uddannelsesinstitutionerne har ansvaret for, at du er velinformeret om vilkårene for prøven,
herunder midlertidige ændringer i prøvebeskrivelsen
• Såfremt de aktuelle vilkår for fremmøde ændrer sig, vil prøven blive gennemført som vanligt
Vær opmærksom på, at der på Københavns Professionshøjskole fortrinsvis bruges tjenesterne
Zoom eller Microsoft Teams, hvor der på VIA University College fortrinsvis bruges Skype for
Business eller Microsoft Teams. Skal du være censor på Københavns Professionshøjskole, kan du
tillige orientere dig på https://www.kp.dk/censorinformation/. På VIA sendes blot direkte link til
allokerede censorer.
Censorformandskabet henstiller til, at de studerende ikke bedømmelsesmæssigt bliver ramt af den
aktuelle manglende adgang til skoler, værksteder og biblioteker. Så i voteringen bør der tages
passende hensyn til den studerendes manglende mulighed for at benytte særlige redskaber,
materialer og materiel samt til at indsamle visse typer af empiri og til at skaffe litteratur ud over
den allerede tilgængelige litteratur fra undervisningen.
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Et par gode råd til forberedelse af mundtlig prøve via video:
• Installér programmet på din computer
• Hav webkamera i din computer
• Sørg for at have en god, stabil internetforbindelse
• Høretelefoner eller headset med mikrofon anbefales
• Sid i et roligt og lyst rum – vær opmærksom på evt. modlys
Og et par gode råd i forbindelse med afholdelse af mundtlig prøve via video:
• Hold et formøde med eksaminator og aftal her, hvordan og hvornår censor stiller spørgsmål til
den studerende
• Lav aftaler med eksaminator om, hvad I gør, hvis netforbindelsen er dårlig eller svigter
• Tjek ind på videokonferencen i god tid før prøvens begyndelse
• Hav altid dit kamera tændt, men sluk gerne din mikrofon, når du ikke siger noget
• Præsenter dig for den studerende, som du plejer
• Hav klare aftaler for, hvordan den studerende lukkes ud af rummet under votering
• Bevar roen, hvis der opstår tekniske problemer. Fortæl med det samme, hvad der sker eller
ikke virker
Med venlig hilsen
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