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Deltagere
VIP (stemmeberettiget)
Camilla Dindler (CD) – København
Iben Bredahl Jessen (IBJ) - Aalborg
Ole Ertløv Hansen (OEH) - Aalborg
Jacob Davidsen (JD) – Aalborg
Malene Charlotte Larsen (MCL) – Aalborg
VIP suppleanter
Gorm Larsen (GL) – København
Anete Mikkala Camille Strand - Aalborg
Jens F. Jensen (JFJ) – Aalborg
Studerende (stemmeberettiget)
Line Wigard (LW) – Aalborg
Alexander Engelbrecht Bertelsen (AEB) – Aalborg
Bastian Lundt Malling (BLM) – Aalborg
Marcus Wortziger Trampedach (MWT) – Aalborg
Mikkel Jesper Rasmussen (MJR) - København
Studerende suppleant
Maria Vibeke Lyngbye (MVL) - København
Studieleder (observatør)
Tom Nyvang (TN) – Aalborg
TAP (observatører)
Bjarke Madsbøll (BM) – København
Eva Althoff Bengaard (EAB) – Aalborg
Winnie Borup Ritterbusch (WBR) – Aalborg
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Referat

I forbindelse med den udvidede åbning af universitetet er der ligeledes givet mulighed
for at afvikle eksamen fysisk.
”Direktionen på AAU har på den baggrund besluttet, at alle kandidatspecialer,
bachelorprojekter og afsluttende masterprojekter som udgangspunkt afvikles fysisk.”
Studerende ved ovenstående vælger selv om de vil have en fysisk eller digital
eksamen.
Vi har fået lov til at censorer ikke nødvendigvis skal møde fysisk til en eksamen men
kan deltage virtuelt.
Der er ikke taget stilling til om særligt udsatte eksaminatorer kan frabede sig fysisk
deltagelse i eksamen (har sendt forespørgsel).
Der er endvidere mulighed for at andre eksamener kan afvikles fysisk, men det skal
ske efter givne retningslinjer (som ikke for nuværende helt klare).
BESLUTNING:
Ønsker vi at udvide adgangen til fysisk eksamen ud over specialer og BA?

SN er pålagt at sørge for, at alle specialer, BA-projekter og Masterprojekter kan afvikles fysisk på AAU. Der
er fortsat mange ubesvarede spørgsmål omkring praktiske og sundhedsmæssige forhold, som gør det
vanskeligt at beslutte hvordan det bedst kan foregå. Men SN er blevet bedt om at tage stilling til, om vi også
ønsker at afvikle mundtlige eksamener på de øvrige semestre ved fysisk tilstedeværelse på AAU.
SNs studenterrepræsentanter har lavet en undersøgelse blandt studerende, der ikke afslutter deres
uddannelse i år. Der er på under et døgn kommet over 200 svar ind. Ca. 58% ønsker fysisk tilstedeværelse
ved eksamen, ca. 28% ønsker digital afvikling, og ca. 14% har ingen præference. Det påpeges, at der bør
kunne tages hensyn til studerende, som ikke ønsker at møde op til fysisk eksamen.
Der er i SN enighed om, at det kvalitetsmæssigt er fuldt forsvarligt at afvikle eksamen digitalt. Præcise
argumenter for, hvorfor det fra ledelsens side nu er besluttet at afvikle eksamener på de afsluttende
semestre ved fysisk tilstedeværelse, er ikke kendt. Men beslutningen harmonerer med ønsker fra SNs
studerende, som også foretrækker, at som minimum afsluttende eksamener kan afholdes på AAU.

SN diskuterede foredele og ulemper ved omlægning af de planlagte digitale eksamener til fysiske
eksamener, og følgende blev kommenteret:
Der vil være censorer, som samme dag både skal deltage ved afsluttende eksamener og eksamener på
øvrige semestre. Hvis eksamener på øvrige semestre afvikles digitalt, vil det kræve ekstra lokaler, hvorfra
censorer har mulighed for uforstyrret deltagelse i online eksamener.
Der skal tages hensyn til både studerende, eksaminatorer og censorer, som pga. hensynet til egen eller
nære relationers sikkerhed ikke ønsker at deltage i eksamen med fysisk tilstedeværelse.
Alle eksamensplaner er pt. baseret på digital afvikling. Omlægning til fysisk tilstedeværelse kan give
logistiske udfordringer, og det vil være nødvendigt med omfattende revidering af eksamensplanerne. Det vil
med al sandsynlighed medføre behov for dispensation fra reglen om 14 dages varsel af
eksamenstidspunktet.
Risikoen for, at digitale eksamener må afbrydes/opgives pga. tekniske problemer kan medføre et øget antal
reeksamener.
En del censorer har på forhånd meddelt, at de kun ønsker at deltage hvis eksamen afholdes digitalt. Det
må derfor forventes, at en del af de eksamener, der afholdes fysisk, bliver med digital deltagelse af censor.
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VIP udtrykker bekymring over det ekstra ansvar, der pålægges eksaminator med at sikre censors
deltagelse via digital forbindelse til en fysisk afholdt eksamen.

Det blev besluttet at:
Mundtlige eksamener på ikke-afsluttende semestre afholdes som udgangspunkt digitalt - både i AAL og
KBH.
SN ønsker at tilbyde studerende og eksaminatorer, at de, i den udstrækning der er kapacitet til det, kan
booke et rum på AAU til eksamen, for derved at sikre sig bedre internetadgang end de har hjemme.
Spørgsmål om det er tilladt sendes til studieledelsen.
For eksamener på de afsluttende semestre gælder at:

Hvis blot en enkelt studerende i en projektgruppe ønsker digital afvikling af eksamen, vil
eksamen blive afholdt digitalt. (SN er klar over, at det kan sætte enkelte studerende under pres,
men håber de studerende vil udvise forståelse overfor særligt stillede medlemmer af gruppen).

Hvis eksaminator ikke ser sig i stand til at deltage i en fysisk afviklet eksamen, vil eksamen blive
afholdt digitalt.

Hvis en censor ikke ønsker at deltage i en fysisk afviklet eksamen, vil eksaminationen blive
afholdt fysisk med digital deltagelse af censor.

SN må forlange, at der i eksamenslokalerne på AAU er passende udstyr og teknisk assistance til
rådighed til at sikre velfungerende digital forbindelse til censor.

Følgende deadlines gælder for studerendes og eksaminatorers tilbagemelding vedr. ønske om
digital eksamensafvikling:
6. semester: AAL og KBH: Deadline 28. maj
10. semester: KBH: Deadline 28. maj / AAL: Deadline 2. juni
Censorer opfordres til at tilkendegive deres deltagelsesform snarest muligt.
Information om vilkår og deadlines sendes til både studerende, eksaminatorer og censorer
hurtigst muligt. Samtidig informeres om, at de må forvente der kan ske ændringer i de udsendte
eksamensplaner.

SN ansøger om dispensation for reglen om min. 14 dages varsel af eksamenstidspunktet.

SN beder studieledelsen om at gøre det muligt for afgangsstuderende, der skal til digital
eksamen, at få et lokale stillet til rådighed på AAU, så de er sikret god internetforbindelse.
SN påpeger skriftligt overfor studieledelsen, at den meget sene udmelding af så store ændringer af
vilkårene for afvikling af de mundtlige eksamener, gør det meget vanskeligt at sikre rimelige varsler og
vilkår for både studerende, eksaminatorer, censorer og eksamensadministratorer.

Praktiske spørgsmål fra studerende vedr. forberedelse og afvikling af eksamen tages op og besvares ved
en senere lejlighed.

Emner til fremtidige møder:








Gennemgang af undervisningstakster og evalueringstakster
Evaluering af modullitteratur i projekter og vejledergodkendelse af litteratur
Pædagogisk sigte/muligheder med digital eksamen
Adgangskrav – kan vi formidle dem mere tydeligt/effektivt?
Markedsføring: MPACT-skolen v/Tom har tilbudt op til 20.000.- til markedsføring i form af ny profil-film.
Har vi noget ønske og hvad? v/Ole
Regler og retningslinier for gruppedannelsesprocessen (Ref. 05-2018)
Formål og retningslinier for obligatorisk interview i forbindelse med praktikforløb (Ref. 05-2018)






Mødekalender - Forår 2020:
Onsdag den 26. februar kl. 12.30 – 15.30 – i lokale 5.237 / 2.1.023
Onsdag den 1. april kl. 13.00 – 16.00 – via Teams
Onsdag den 22. april kl. 12.30 – 15.30 – via Teams
Onsdag den 20. maj kl. 12.30 – 15.30 – via Teams




Onsdag den 24. juni kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.025
Onsdag den 19. august kl. 09.00 – 15.30 – i lokale 5.237 / 2.1.023

