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Erhvervsakademi Dania gennemfører alle mundtlige eksaminer online via konferencetjenesten Collaborate.
Collaborate fungerer lige som et Skype-møde mellem dig, eksaminator og den studerende. Du skal tilgå
Collaborate via linket i WISEflow under ”Generelt materiale”.
OBS! Det er vigtigt, at du bruger det link til Collaborate, som vi har lagt ind i WISEflow, da det giver dig
adgang til det rigtige eksamensrum.
OBS! DU SKAL ANVENDE BROWSEREN CHROME TIL AFVIKLING AF EKSAMEN.

Hvordan foregår en online-eksamen?
•

Du tilgår Collaborate via link i WISEflow.

•

Du bliver herefter automatisk placeret i et hovedrum (venteværelse), indtil eksaminator inviterer
dig ind i eksamensrummet.

•

Den studerende har fået besked om at logge på Collaborate senest 30 minutter før, den
pågældende eksamen skal starte.

•

Når du og eksaminator er klar til at tage imod den studerende til eksamen, giver eksaminator den
studerende adgang til eksamensrummet. De øvrige studerende venter i ”venteværelset” indtil
deres eksaminer skal begynde.

•

Den studerende skal bekræfte sin identitet over for dig og eksaminator, fx med studiekort, pas eller
kørekort.

•

På grund af den særlige situation i disse uger, stiller vi ikke krav om tilsyn til de mundtlige
eksaminer over Collaborate. Den studerende skal i stedet panorere sit kamera rundt i det lokale,
han/hun sidder i for at vise jer, at der ikke er andre til stede. Hvis det er muligt, skal den studerende
sidde med ryggen til døren, så det er tydeligt for jer, at der ikke kommer nogen ind i lokalet under
eksamenen.

•

Vær opmærksom på, at det er forbudt at tage billeder eller optage lyd eller video under eksamen.
Ved mistanke om dette spørges den studerende, og en note laves og afleveres til
eksamenskontoret. Eksaminator har ansvaret for dette.

•

I er nu klar til at starte eksamenen.
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Hvordan skal du forberede dig inden eksamen?
Du finder selv et egnet sted, hvor du kan afvikle eksamen i ro. Du skal placere dig, så den studerende og
eksaminator kan se dig på kameraet under hele eksamen.
Herudover skal du bruge:
• En computer
• En stabil internetforbindelse, gerne en kablet opkobling
• Webcam – tjek eventuelt om din computer har et indbygget webcam, der virker
• Headset med mikrofon – fx det, du bruger til din smartphone
Du sørger for, at opsætningen af computeren er som beskrevet nedenfor og sørger for, at dette er gjort klar
i god inden eksamensstart.

Tekniske krav til udstyr anvendt under eksamen

Sørg for, at dit tekniske udstyr virker inden eksamens start.
Computer og internetforbindelse skal være dimensioneret, så der kan afspilles video fra nettet uden
forsinkelse af nogen art.
Al anden kommunikation – især Skype – skal være afsluttet, så det kun er Collaborate, som anvender
internetforbindelsen. Derfor bør du tjekke, at fx Skype, Messenger, fildelingstjenester osv. alle er lukket
helt ned.

Tekniske problemer under eksamen
Har du problemer med at logge på?

Klik på linket i WISEflow.
Der åbnes et pop up-vindue, hvor du skal tage stilling til de spørgsmål, du bliver stillet.
Hvis det ikke lykkes for dig, så luk din browser helt ned og prøv igen.
Den studerende har også fået en vejledning om, hvad han/hun skal gøre, hvis der er problemer med at
logge på og få det tekniske til at virke.
Går der mere end 5 minutter efter planlagt eksamensstart, og lykkes det ikke den studerende at logge på,
bliver den studerendes eksamen udskudt.
Den studerende bruger ikke et eksamensforsøg.

Mister I forbindelsen undervejs?

Der kan under et Collaborate-møde godt være små udfald på lyd og billede, men det kommer
erfaringsmæssigt meget hurtigt tilbage til normal drift.
Den studerende har også fået en vejledning om, hvad han/hun skal gøre, hvis dette er tilfældet. Skulle I
pludselig miste forbindelsen helt, og går der mere end 5 minutter efter planlagt eksamensstart, bliver den
studerendes eksamen udskudt.
Den studerende bruger ikke et eksamensforsøg.
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