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Eksamener under den nuværende Covid19-situation  
 
Universiteterne står ligesom resten af samfundet i en meget usædvanlig situation 
som følge af de initiativer, der er iværksat for at mindske for stor og hurtig smitte-
spredning af den nye coronavirus Covid19. På universiteterne betyder den nuvæ-
rende nedlukning bl.a., at der er igangsat et stort arbejde for at kunne gennemføre 
mest muligt af den planlagte undervisning digitalt og af de planlagte skriftlige og 
mundtlige eksamener, hvor der bliver behov for det. Det kræver en høj grad af flek-
sibilitet og omstillingsevne for både de studerende, eksaminatorerne og fra jer cen-
sorer.  
 
Vi oplever hele vejen rundt en høj grad af velvillighed og forståelse for den nuvæ-
rende situation. Det sætter vi stor pris på. Det er afgørende, at alle løfter i flok for at 
komme igennem denne krise bedst muligt, og det indebærer også, at vi sammen 
sørger for, at de studerende bliver mindst muligt forsinket i deres studier, og at de 
kommende dimittender så vidt muligt kan blive færdige til sommer. Og det indebæ-
rer således, at en stor del af de mundtlige eksamener vil blive omlagt til at finde 
sted online. Også selvom universiteterne måske inden længe vil begynde på en 
gradvis fysisk genåbning af de mest kritiske funktioner.  
 
I Uddannelsesgruppen i regi af Danske Universiteter har vi bedt universiteterne 
melde ind, hvilke systemer der primært vil blive anvendt i forbindelse med eksame-
ner, der er omlagt til online afholdelse. Bl.a. så I som censorer har en mulighed for 
at orientere jer i disse systemer og eventuelt få it-hjælp fra det universitet, hvor I 
eventuelt skal deltage i online-eksamener. Det drejer sig om følgende systemer (Be-
mærk at der kan ske ændringer):  
 
Københavns Universitet 
• Skype for business 
• Teams, Zoom 
• Adobe Connect 
 
Aarhus Universitet 
• Skype for Business (mundtlige prøver) 
• Zoom (mundtlige prøver) 
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• AU Digital Eksamen (skriftlige prøver) 
• Wiseflow (skriftlige prøver) 
 
Syddansk Universitet 
• Skype for Business 
• Zoom  
• Microsoft teams 
 
Aalborg Universitet 
• Skype for Business 
• Adobe Connect  
• Zoom 
 
Roskilde Universitet 
• Microsoft Teams  

 
Copenhagen Business School 
• Microsoft Teams 
• Adobe Connect (under overvejelse) 
• Zoom (under overvejelse) 
 
Danmarks Tekniske Universitet 
• DTU-inside (rapportaflevering + skriftlige eksamener) 
• Bright Space/DTU Learn (rapportaflevering) 
• Adobe Connect  
• Zoom  
 
IT-Universitetet  
• Zoom  
• Skype for Business  
• Microsoft teams 
 
I takt med, at universiteterne bliver genåbnet, kan nogle universiteter vælge at gen-
nemføre nogle eksamener som normalt ved fysisk tilstedeværelse, men der vil for-
mentlig stadig være en stor del af eksamenerne, der vil blive afholdt online uanset 
den sundhedsmæssige udvikling i Danmark.  
 
Vi vil gerne på forhånd takke jer censorer for at udvise en ekstra portion velvilje i 
en svær periode.  
 
Med venlig hilsen 
Antonino Castrone 
Formand for Uddannelsesgruppen 
Danske Universiteter 
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