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 Information om Digital Eksamen 
 

Kære censor 

 

I studieåret 2015/16 tager CBS den nye digitale eksamensplatform ”Digital 

Eksamen” i brug i forbindelse med afholdelse af eksamen. Systemet 

digitaliserer eksamensprocessen uden i øvrigt at ændre på rammerne for 

hverken prøven eller bedømmelsen.  

 

Ved vintereksamen 2015/16 skal Digital Eksamen anvendes til 

hovedparten af alle prøver uden tilsyn, herunder hjemmeopgaver og 

projektafleveringer samt ved mundtlige eksamener. Skriftlige stedprøver 

vil fortsat skulle afleveres i Learn, eller som de hidtil har været afviklet. 

Ved sommereksamen 2016 er det planen, at systemet skal benyttes ved alle 

prøver på CBS. 

 

Hvilken betydning har Digital Eksamen for censorer? 
Som censor skal du logge på Digital Eksamen og tilgå de studerendes 

eksamensbesvarelser. Eksamensbesvarelserne er tilgængelige i Digital 

Eksamen kort tid efter eksamen. Når du arbejder i Digital Eksamen, kan du 

læse eksamensbesvarelserne, kommentere, tegne og indsætte digitale gule 

sedler. Derudover har du også mulighed for at skrive egne noter til 

eksamensbesvarelsen. Noterne kan du dele med andre bedømmere, og du 

har ligeledes mulighed for at dele den annoterede version af 

eksamensbesvarelsen med medbedømmere. Tilsvarende kan du også give 

de studerende feedback direkte via Digital Eksamen, både til 

enkeltpersoner men også til hele holdet, og dele den annoterede version af 

eksamensbesvarelsen med de studerende.  

 

Hvis du foretrækker at anvende et andet program til læsning, 

kommentering osv., kan eksamensbesvarelserne downloades til egen 

computer, og efter kommentering kan pdf-filen uploades til Digital 

Eksamen igen. Dette er ligeledes en mulighed, hvis der skal arbejdes med 

eksamensbesvarelserne uden adgang til internettet. 

 

Som led i CBS’ fokus på at forhindre plagiering, er Digital Eksamen, 

ligesom Learn, koblet direkte op mod anti-plagiatsystemet Urkund og en 

integreret del af bedømmernes brugergrænseflade.   

Karaktergivning 
Med indførelsen af Digital Eksamen bortfalder papirprotokollerne, da du i 

Digital Eksamen skal indberette de studerendes karakterer. Karaktererne 

overføres automatisk til de studerende, når alle bedømmere er enige og har 

http://www.cbs.dk/
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indberettet karaktererne. Til mundtlige prøver forventes det, at du 

medbringer bærbar computer eller anden digital enhed med adgang til 

internettet og Digital Eksamen, så de studerendes karakterer kan 

registreres umiddelbart efter eksamen.  

Login på Digital Eksamen 
Du logger på Digital Eksamen med NemID via https://eksamen.cbs.dk. Til 

bedømmere, der ikke har NemID, skal du bestille et via 

https://www.nemid.nu. For hjælp kan du kontakte IT-supporten på enten 

3815 3715 eller helpdesk.it@cbs.dk.  

Vejledninger og yderligere information om Digital Eksamen 
Du finder vejledninger og yderligere information om Digital Eksamen på 

CBS via hjemmesiden http://info.cbs.dk/de_uk/. 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

Rie Snekkerup, Studiechef 
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