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VEJLEDNING 
Om online eksamen – praktisk information til de 
studerende om online-eksamen 

 
 
 
 
 
Erhvervsakademi Dania gennemfører alle mundtlige eksaminer online via videotjenesten Collaborate. 
Collaborate fungerer som møde mellem dig, censor og eksaminator. 
 
OBS! Det er vigtigt, at du læser nedenstående regler og vilkår for online-eksamen godt igennem før 
eksamensdagen.  
 
OBS!: DU SKAL ANVENDE BROWSEREN CHROME TIL AFVIKLING AF EKSAMEN. 
OBS!:  DU SKAL SKRIVE DIT FULDE NAVN, NÅR DU LOGGER IND PÅ COLLABORATE. 
 
 

Hvordan foregår en online-eksamen?  
Du tilgår Collaborate via et link i WISEflow.  
 
Senest 30 minutter før din eksamen skal starte, går du ind på Collaboarate via linket i WISE-flow. Du skal 
ikke bruge et password.  
Du bliver herefter automatisk placeret i et hovedrummet ”venteværelse”. Du skal sidde klar ved din 
computer i de 30 minutter før din eksamen begynder.  
Når din underviser er klar til at tage imod dig til eksamen, får du automatisk adgang til selve 
eksamensrummet.  
Du skal bekræfte din identitet over for dine bedømmere. Du skal derfor vise billedlegitimation, fx dit 
studiekort.  
 
Du skal være alene i lokalet under din eksamen.  
Du skal derfor panorere kameraet rundt i lokalet, så dine bedømmere kan se, at der ikke er andre end dig 
tilstede.  
Hvis det er muligt, skal du sidde med ryggen til døren, så det er tydeligt for dine bedømmere, at der ikke 
kommer nogen ind i lokalet under din eksamen.  
Du skal være opmærksom på, at det jf. Eksamensbekendtgørelsen er forbudt at tage billeder, optage lyd 
eller video under eksamen.  
 
Nu kan din eksamen starte.  
 
Hvordan skal du forberede dig inden eksamen?  
Du finder selv et egnet eksamenssted, og du skal placere dig, så dine bedømmere kan se dig under hele 
eksamenen. Hvis det er muligt, skal du sidde med ryggen til døren, og du skal være alene i lokalet under 
eksamenen.  
 
Herudover skal du bruge:  

• En computer (PC, Mac)  
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• En stabil internetforbindelse, gerne en kablet opkobling.  
 

• Webcam – tjek om din computer har et indbygget webcam, der virker.  
   

• Headset med mikrofon – fx det, du bruger til din smartphone.  
 
I god tid inden din eksamen starter, skal du sørge for, at dit udstyr er gjort klar. Det er dit ansvar at sikre, at 
dit udstyr virker.  
 
 

Hvad skal du huske på eksamensdagen?  
Mødetid: Du skal klikke på linket til collaborate senest 30 minutter før, din eksamen skal starte. Linket 
finder du i WISE-flow.  
 
Billedlegitimation: Du skal bekræfte din identitet med billedlegitimation, fx studiekort.  
 
Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte, dog ingen form for kommunikation med andre end dine 
bedømmere. Det er kun dig, der må deltage i eksamen.  
 
Tekniske krav til udstyr anvendt under eksamen  

• Computer og internetforbindelse skal være dimensioneret, så der kan afspilles video fra nettet 
uden forsinkelser 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.  

 
Ved mistanke om snyd vil eksamen blive afbrudt.  

• Du har selv ansvaret for at dit tekniske udstyr virker på eksamensdagen.  
 
 
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.  
 
Har du fortsat problemer?  
Dine bedømmere vil forsøge at få dig i gang i op til 5 minutter efter planlagt begyndelsestidspunkt. Lykkes 
det ikke, vil din eksamen blive udsat.  
 
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. Skulle I pludselig miste forbindelsen helt, forsøger 
din eksaminator at genetablere forbindelsen i op til 5 minutter. Lykkes det ikke, vil din eksamen blive udsat, 
også selvom den var gået i gang.  
Du vil modtage en mail fra eksamensteamet hurtigst muligt efter din eksamen, om hvordan du kan komme 
til eksamen igen. Du bruger ikke et eksamensforsøg.  
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