
 
 

 

 

Til censorer 

 

 

Afholdelse af eksamen i efterårssemesteret 2020 på Cphbusiness 

Kære censor  

Mange tak, fordi du vil være censor på Cphbusiness.  

Det er vigtigt for Cphbusiness, at både du som bedømmer og de studerende får en god oplevelse i 
forbindelse med eksamen.  

Vi vil derfor i dette brev orientere dig om, hvordan du skal forholde dig som censor på Cphbusiness under 
den aktuelle COVID-19-sitution, hvor vilkårene for eksamensafvikling er væsentligt forandrede.  

Situationen for efteråret 2020 

Myndighederne har åbnet op for, at uddannelsesinstitutioner igen kan gennemføre undervisnings- og 
eksamensaktiviteter med fysisk tilstedeværelse. Det er vi glade for.  

Det betyder, at vi har kunnet åbne for fysiske aktiviteter, og aktuelt forgår efterårets undervisningsaktiviteter 
på Cphbusiness med et mix af fysisk fremmøde og onlineundervisning.  

Vi har prioriteret, at de studerende kender rammerne for eksamensafviklingen og kan planlægge efter dem, 
uanset hvordan COVID-19-smittespredningen udvikler sig i Danmark. Derfor er det besluttet, at hovedparten 
af eksamenerne i efterårssemesteret 2020 fortsat afvikles via digitale platforme. Det har vi valgt for at skabe 
ro og forudsigelighed for såvel de studerende som underviserne. Beslutningen gælder foreløbigt frem til 1. 
februar 2021.  

Konkret betyder det, at alle skriftlige eksamener afvikles digitalt, og det samme gælder hovedparten af de 
mundtlige eksamener. Undtaget herfra er mundtlige eksamener i de afsluttende eksamensprojekter, 
bachelorprojekter samt mundtlige eksamener på efter- og videreuddannelserne. Derudover vil et mindre 
antal eksamener, der kræver anvendelse af fx laboratoriefaciliteter, også foregå med fysisk tilstedeværelse.   

Vi følger naturligvis COVID-19-smitteudviklingen løbende, og hvis det bliver nødvendigt, vil de eksamener, 
som er lige nu er planlagt til at foregå med fysisk fremmøde, også blive omlagt til digital afvikling.  

Vi er opmærksomme på, at de ændrede undervisnings- og eksamensvilkår sandsynligvis kan og vil have en 
effekt på undervisningen og den måde, som eksamen afvikles på. Det kræver en høj grad af fleksibilitet og 
omstillingsevne fra både de studerende, eksaminatorerne og dig som censor. Vi oplever, at der hele vejen 
rundt er en velvillighed og forståelse for den nuværende situation. Det sætter vi stor pris på.  

Det er Cphbusiness magtpåliggende, at situationens karakter ikke kommer til at ligge de studerende til last 
under deres eksamen. Vi vil derfor bede dig om at tage højde for, at de ændrede vilkår kan have påvirket de 
studerendes mulighed for at demonstrere, at de har opfyldt læringsmålene ved eksamen. 

Om de mundtlige online-eksamener 

På Cphbusiness afvikles alle mundtlige eksamener via online-tjenesten Zoom, og vi har fuld tillid til Zoom-
tjenestens sikkerhed. Du kan læse mere om sikkerheden under punktet på hjemmesiden ”Zoom og 
Sikkerhed”.  

Formøde mellem dig og eksaminator  

Det er aftalt med alle underviserne på Cphbusiness, at der skal holdes et kort formøde mellem dig og 
eksaminator forud for hver eksamen. Det er eksaminators ansvar at tage initiativ til formødet. Formålet er 

• at etablere en relation  
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• at eksaminator kan redegøre for eventuelle pædagogiske og faglige konsekvenser af COVID-19-
situationen, der kan have indflydelse på den studerendes eksamenspræstation 

• at I får afprøvet, om jeres Zoom-eksamensrum virker efter hensigten 

• at I får afprøvet, om jeres tekniske udstyr fungerer optimalt, og at internetforbindelsen er stabil og 
sikker nok til at afvikle eksamen.  

Opmærksomhedspunkter ved eksamensafvikling over Zoom 

Zoom er et fremragende værktøj til at afvikle eksamen online. Vi vil dog bede dig om at være opmærksom på 
de forskelle, der alligevel gør sig gældende sammenlignet med en fysisk eksamen.  

• Tekniske udfordringer. Den studerende kan opleve at få en mere stressende ”indgang” til eksamen, 
hvis der har været tekniske udfordringer. Det kan tage længere tid for den studerende at blive tilpas i 
situationen.  

• Nogle studerende kan opleve, at det virtuelle rum hæmmer eller forandrer deres kropssprog og 
præsentation under eksamen.  

• Vær som censor opmærksom på, hvordan dit kropssprog kan påvirke den studerendes præstation. 
Forsøg i videst mulige omfang at efterligne det kropssprog, som du ville have ved en almindelig 
fysisk eksamen, dvs. at nikke, smile og hvad man ellers plejer at gøre for at opmuntre den 
studerende under eksamen. 

Ændringer i eksamensformer og –varighed 

Særligt for mundtlige eksamener 

I mange tilfælde har det været muligt at omlægge de mundtlige eksamener til ”blot” at blive afviklet digitalt via 
Zoom. I disse tilfælde er der som sådan ikke ændringer i eksamensformen og de krav, der stilles til den 
studerende.  

I andre tilfælde har det været nødvendigt at 

• ændre eksamensformen. Det kan fx være, at der er ændret i kravene til det skriftlige produkt, der 
skal afleveres forud for en mundtlig eksamen.  

• ændre i varigheden af eksamen. Det kan være udfordrende både at blive eksamineret og at 
eksaminere i lang tid over Zoom. Derfor kan der være ændret i varigheden af nogle af eksamenerne.  

Særligt for skriftlige eksamener 

Alle skriftlige eksamener er omlagt til at kunne afvikles ”hjemmefra”. Cphbusiness afvikler således ingen 
skriftlige stedprøver med tilsyn.  

Eksamener, der oprindeligt var planlagt til at blive afviklet som stedprøver med tilsyn, er derfor ændret. Det 
kan fx være, at der er ændret i opgaveformuleringen, så der stilles andre krav til den studerendes refleksion 
og argumentation i opgavebesvarelsen og lignende.  

Særligt for afsluttende eksamensprojekter, bachelorprojekter og afgangsprojekter 

Den særlige situation, som vi står i, kan have begrænset de studerendes muligheder for bl.a. empiri- og 
dataindsamling og adgang til øvrige primære kilder. Vejlederne vil have taget stilling til dette i deres 
vejledning af de studerende, fx ved at vejlede om brugen af sekundøre kilder eller udvidede teoretiske 
analyser.  

Det er derfor vigtigt, at du sammen med vejlederen gennemgår, hvad de studerendes forudsætninger har 
været for at løse opgaven. Det kan I med fordel gøre ved jeres formøde inden eksamen.  



 
 

 

Har du brug for teknisk hjælp? 

Vi opfordrer dig til at teste det udstyr, som du forventer at skulle bruge, i god tid før eksamenen - og gerne 
inden dit formøde med eksaminator. Tjek fx om dit webcam fungerer optimalt, om lyden er god nok og så 
videre. 

Hvis du har brug for hjælp til tekniske forhold, er du velkommen til at kontakte Cphbusiness’ IT-afdeling. Vi 
kan have svært ved at fejlsøge på eksternt udstyr, men vi gør gerne et forsøg.  

Kontakt os på helpdesk@cphbusiness.dk eller på 36 15 45 20.  

 

Vi vil på forhånd takke dig for at være fleksibel og imødekommende og for at udvise en ekstra portion 
medvilje i en periode, der har været og forsat er svær for de studerende.  

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte Cphbusiness.  
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